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τή  1/13. Φ εβ ρ ο υά ρ ιο ν  1886.

ΑΙ  Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α !  Τ Ω Ν  Τ Ε Κ Ν Ω Ν  ΜΑΣ.
Ύπάρχουσι ζητήματά τινα έν τή ΐα-τρικγί ¿πι<ττήμ.γι, τά 

όποια τρόπον τινά έδημίουργήδησαν οπό του πνεύματος των 
νεωτέρων χρόνων. Δεν 
& ελομεν νά ε?πωμ.εν ότι 
ήσαν υλως άγνωστα είς 
τούςπαλαιοτέρους,άλλά 
μόνον ότι έτέ&ησαν έπι 
τοί! τάπητος και έγέ- 
νοντο αντικείμενα της 
κοινής προςόχήςκαΐέρεύ- 
νης, άφ’ οδ προηγουμέ
νως μετά μείζονος ή το 
πρότερον έμβριδείαςέξη- 
τάσδησαν οί νόμοι, είς 
οός υπάγονται. Τοι- 
αΰτα ζητήματα είνε τά  
προς τ ίν  υγιεινήν των 
παιδίων άφορώντα. Ι α 
τροί και. παιδαγωγοί 
ήγαγον αυτά πρώτον είς 
μέσον καί προςεπάδη- 
σαν νά τά  λύσωσι, την 
σήμερον δε τά  μάλλον 
μεμορφωμένα στοιχεία 
του δημ.οσίου και ίδία 
γονείς έχοντες μικρά 
τέκνα και μεριμνωντες 
περί τής προςηκουσης 
αυτών παιδεύσεως και 
αγωγής μετ’ ’ ενδιαφέ
ροντος παρακολου&Όϋσι 
πάσας των ζητημάτων 
τούτων τάς φάσεις.

Τό ενδιαφέρον του 
πλείστου μέρους του 
κοινού περί παντός ό,τι 

.αφορά πρός την άνά-
Κ Λ Ε 1Ω . ΤΟ Μ Ο Χ  Β".

Η  Ε Λ Λ Η Ν Ο Π Ο Ϊ Λ Α .  ' ( ' Ε ξ  έ λ λ .  φ ω τ ο γ ρ α φ ι ί μ α τ ο ς . )

πτυξιν τού εις τό σχολεΤον φοιτώντος χαιδίου εΐνε και εύ- 
εξήγητον και λίαν ευφρόσυνον σόμπτωμ.α τής Ιπι τά  κρείττω

προκοπής τής συγχρό
νου γενεάς. Άλλα παρ’ 
ήμΤν, τοΐς Άνατολίταις, 
μόλις έπ’ έσχατων ϊσως 
ήρχισε νά ριζοβολή ή 
πεποίδησις ότι πρόςμόρ- 
φωσιν νέας καδ·’ όλα 
υγιοϋς κα'ι σδεναρας γε
νεάς ανάγκη οι] μόνον 
ή  διανοητική των παι- 
δίων μόρφωσις μετά ζέ- 
σεως νά έπιδιώκεται, 
άλλά και νά καταβάλ
λεται πάσα δυνατή, μέ
ριμνα περί τής σωμα
τικής αυτών καταστά
σεις  έν τοϊς χωροις, 
ένδα παρατίδενται αυ- 
τοΐς πάντα τά, καί ουχι 
σπανίως λίαν δϋςπεπτα, 
πνευματικά σιτία. Έ ν 
Ευρώπη πασαι αί .κοι- 
νωνικαί τάξεις Ινεκολ- 
πώδησαν ήδη από πολ- 
λοΰ τά ζητήματα ταυτα 
κα\ ζωηρά παρατηρέϊται 
ή συνεργασία αυτών και 
σύμπραξις είς τά διά
φορα υγιεινομικά ζητή- 
μάτα , τά  οίανδήποτε 
εχοντα σχέσιν πρός την 
ευεξίαν του παιδικού 
σώματος· ουτω π. χ. 
άπαξ του.ένιαυτου, κατά 
τάς δερινάς διακοπάς, 
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στέλλονται δαπάναις ιδιαιτέρων έπί τούτώ συλλόγων τά 
άσδεντ παιδία εις τήν έξοχήν η εις τά  θαλάσσια λουτρά. 
'Ομοίως τά  περί των δρανίων των σχολών, των σωματι
κών ασκήσεων, της έπιβολή; υπέρμετρου διανοητικής Ιργα- 
σίας είς τά  παιδί« καί διανοητικών ασθενειών των μαδη- 
τών ζητήματα έγένοντο αφετηρία προς έξέτασιν καί έμβριδή 
ερευνάν αυτών ύφ’ όλων των ειδημόνων. 'Η  δέρμανσις έπί- 
σης καί ό φωτισμός καί ό άερισμός των σχολείων δέν εΐνε 
ξηρά ζητήματα, δυνάμενα νά λυδώσιν μόνον έπί του „πρα
σίνου τάπητος“ καί πρός τους μή έχοντας πείραν αυτών 
άπλοϊκούς ίδιώτας 2ντα βιβλίον αινιγματώδες καί δ ι’ Ιπτά 
σφραγίδων σεσημασμένον. '

"Ολα τά  προοδευτικά ταύτα φαινόμενα εϊνε έξ εναντίας 
καρποί του πρακτικού νού των νεωτέρων άνδρώπων, δέν 

. υπάρχει δε ζήτημά τ ι τής υγιεινής των σχολείων, όπερ έν- 
ταύδα νά μή Ικίνησεν είς σφοδρότερους παλμούς τάς καρ- 
δίας των γονέων, διότι είς όλα ταυτα τά  ζητήματα πας 
γονευς ώς έξ αυτομάτου αναπολεί είς τόν νουν του την 
φράσιν: „Πρόκειται περί τής ζωής του τέκνου μου!“ — φρά- 
σιν, ήτις μόνον ένα μοναχόν δέν δυναται νά συγκίνηση.

Έ ν  τούτοις μή βιαζώμεδα· παν ό,τι διαδίδεται είς τό 
δημόσιον καί γίνεται παρ’ αύτού όμοδύμως αποδεκτόν δέν 
στερείται βεβαίως καί αλητείας τινός πραγματικής. "Οτι 
ώρισμέναι τινές άσδένειαι προςβάλλουσι τα  παιδία ιδίως 
καθ’ ήνέποχήν φοιτώσιν είς τά  σχολεία, τούτο άπεδείχδη 
ήδη καί εΐνε γνωστόν άπό πολλού, συν τώ χρόνω όμως τό 
φαινόμενου τούτο κατέστη αφορμή νά ριζωδή παρά τω λαφ 
ή έξης ίδέα, ότι όλαι α! τοιαύται νόσοι ου μόνον γεννών- 
ται διαρκουσης τής σχολικής φοιτήσεως, ου μόνον· έχουσι 
σχέσιν τινά πρός τό σχολείον, αλλά καί προκυπτουσιν έν 
αυτή τή σχολή καί δι’ αυτής τής σχολής. „Τά νεώτερα 
ημών σχολεία εΐνε πηγή τών περισσοτέρων παιδικών νοση
μάτων“ λέγουσιν οί πολλοί, καί τήν πεποί&ησίν των ταότην 

. έξακολουδούσι νά εχωσι παρ’ όλας τάς άντιφατικάς αποδεί
ξεις. Άλλ’ όςτις όμως έσχε ποτέ τό ένδιαφέρον νά παρα
τηρήσει καί έμβριδώς νά μελετήση τήν γένεσιν τών σχολι
κών νοσημάτων, αυτός φδάς είς τό τέρμα τού έργου του 
πρέπει νά όμολογήση, ότι αδίκως έπιρρίπτεται όλη ή ευ
θύνη είς τά  σχολεία καί έν γένει είς τό επικρατούν έκπαι- 
δευτικόν σύστημα. Τό άληδές εΐνε ότι κυρίως οί διδάσκα
λοι ωφειλον νά σπουδάζωσι καί αυτοί καί νά μελετώσι τήν 
παιδικήν υγιεινήν, όπως περιέλδωσιν είς δέσιν, ώςτε νά ήνε 
ίκανοί τάς είς τόν νουν τού παιδός έπιβαλλομένας αξιώσεις 
των νά ρυδμίζωσι προςηκόντως καί πρός τήν σωματικήν 
αυτών κατάστασιν.

Ό  ίατρός τού οίκου, ή οικογένεια, ό διδάσκαλος· — ή 
τριάς αδτη δέον ν’ άχοτελή μονάδα έν τώ  σπουδαιοτάτω 
ζητήματι περί τής σωματικής καί πνευματικής τού παιδός 
ευεξίας; Δύςκολον εΐνε νά έννοήση τις πως Ιν μέρος τής 
τριάδος ταύτης άνευ τών λοιπών ή καί έν άντιδέσει πρός 
ταύτα δυναται αποτελεσματικούς νά έργασθ·ή υπέρ τής 
υγιείας τού παιδός, διότι πρόδηλον εΐνε, ότι ένταύδα πάσα 
μονομερής ένέργεια ούδεμίαν δά έχη έπιτυχή έκβασιν.

' ' Πραγματικώς πολλά άπαιτοΰμεν, παρά τής σχολής, ή 
οποία έν τώ βραχεί διαστήματι τής έν αυτή διατριβής των 
παιδίων δυναται μόνον άπό τών κυριωτέρων έπηρειών νά τά 
προφύλαξη, λησμονούμεν δέ παντελώς ότι τά  παιδία μας 
πολύ περισσότερον χρόνον τής ημέρας δεν μένουσιν έν τή 
σχολή, άλλ’. ύπόκεινται είς τάς συνδήκας τής έν τω πατρικώ 
οΐκω των διαβιώσεως. "Ο,τι κατά τά  τρία τέταρτα της

ημέρας έν τώ οικογενειακά* κύκλω παραβλέπομεν καί παρα- 
μελούμεν, τούτο δέν δυναται νά έπανορδ·ο*&ή υ'πό τής έπί 
έν μόνον τέταρτον τού ημερονυκτίου έν τή  σχολή διαμονής. 
'Ο  ίατρός βλέπει βεβαίως καδ’ έκάστην τάς έν τή οίκογε- 
νεία έλλείψεις καί προςπαδεί νά τάς έπανορδώση κατά τό 
δυνατόν, έν τοότοις πλειστάκις καί έφ’ όσον κατέρχεται είς 
τάς άπορωτέρας τάξεις τού λαού έτι περισσότερον καί συχνό- 
τερον πείδεται ότι πάντη αδύνατος αποβαίνει ή έκτέλεσις 
τών ύπ’ αυτού διδόμενων συμβουλών. Τί συμβαίνει δέ είς 
τάς εύπορους καί πλούσιας οικογένειας; ’Ε δώ  όπωςδήκοτε 
έκπληρούνται μέν οί όροι τής οικιακής υγιεινής, άλλα λείπει 
πάσα συνάφεια, πάσα συνοχή, πάσα ενιαία ένέργεια μεταξύ 
οίκίας καί σχολής. "Εκαστος άκολουδεί τόν δρόμον του καί 
ένεργεί κατά τάς ίδίας του άρχάς, μόνον δέ λίαν έπιμελείς 
καί συνετοί γονείς προςπαδούσιν ένίοτε νά μάδωσιν, άν αί 
άρχαί αδται συμφωνοϋσιν, άν συμπληρούνται άμοιβαίως καί 
υποστηρίζονται, ή άν άντιστρατεύονται καί άναιρούσιν άλλή- 
λας. Ό λίγιστοι δέ εΐνε οί γινώσκοντες τ ί ό διδάσκαλος 
διδάσκει τούς μαδητάς του καί ποια διανοητικά καδηκοντα 
έπιβάλλει αύτοίς πρός έκτέλεσιν. 'Ως έπί τό πλεΐστον ού- 
δεμίαν έννοιαν έχουσιν οί γονείς περί τών ύγιεινομικών προς- 
παδειών τής σχολής, όπως καί οί διευδυνοντες ταότην δέν 
δυνανται νά μαντευσωσι ποτέ μόνοι των τάς άπαιτήσεις τών 
γονέων. Ούδείς δυναται ν’ απαίτηση όπως ή σχολή άντα- 
ποκριδή είς τάς απαιτήσεις έκαστου ατόμου κατ’ ίδίαν, f  
κατά τρόπον τέλειον νά έκπληρώση όλους τούς νόμους τής 
παιδικής υγιεινής. Δέν δά  ήτο πλέον είς αυτήν δυνατόν 
νά έπιδιώξη τόν κύριον σκοπόν της καί νά συγκραττση τήν 
πειδαρχίαν, άν κατηνάλισκε τήν προςοχήν της είς Ιν έκα
στον τών 'παιδίων. 'Η  οικογένεια όμως δυναται καί οφείλει 
όσον τό δυνατόν συστηματικώτερον καί συνετώτερον νά έρ- 
γασδή υπέρ τής φυσικής καί ψυχικής άναπτύξεως τού παι
διού. Έ άν ή οίκιακή ύγιεινή έξετιμάτο καί έξηπλούτο πε
ρισσότερον, ,,πολλαί άσδένειαι“, ώς δά  ίδωμεν έν τοίς κατω
τέρω, ού μόνον 9·’ άπετρέποντο, αλλά καί δά  διεγινώσκοντο 
έγκαίρως. Τά „σχολικά νοσήματα“ τότε δέν δά  ήσαν ουτε 
τόσον πολυάριδμα ούτε τόσον σπουδαία, δά  παρείχετο δέ 
καί είς τόν ιατρόν ή ευκολία πρός άνεύρεσιν τής άληδούς 
πηγής αύτών.

*  *
» - -

Διά πολλών παρατηρήσεων άπεδείχδη ήδη, ότι έκ τών 
αίσδητηρίων οργάνων ό οφδαλμός τού μαδητού ύπόκειται 
προ πάντων είς όλονέν αύξουσαν βλάβην, ότι δηλαδή ή 
μυωπία ού μόνον έξαπλούται είς περισσοτέρους μαδητάς έφ’ 
όσον προβαίνει τις είς τάς άνωτέρας τάξεις τής σχολής, 
άλλά καί ότι τά  άπαξ ύπ’ αυτής προςβληδέντα παιδία κατά 
τό διάστημα τής μαδητείας των πάσχουσιν όλονέν περισσό
τερον ύπ’ αυτής. Άφ’ δτου ό ’Ιάκωβος W are (1812) πρώ
τος υπέδειξε τούτο, 'έγένοντο χάριν έπιστημονικών σκοπών 
υπό έπισήμων όφδαλμιατρών ούκ όλίγαι έρευναι έπί χιλιά
δων μαδητών διαφόρου ήλικίας. Τ ά έξαγόμενα ήσαν λίαν 
περίεργα καί φοβερά. Άπό τάξεως είς τάξιν ό άριδμός τών 
μυώπων αύξάνεται, ούτως ώςτε έν ω είς τήν πρώτην τάξιν 
ό μέσος όρος εΐνε 12%  τ ήυ τελευταίαν υπερβαίνει πολ- 
λάκις καί τά  56% .

Οί άριδμοί ουτοι άποδεικνόουσι. φανερώς ότι τό κακόν 
γεννάται κατά τόν καιρόν τής μαδητείας,' συγχρόνως δ ’ έξ 
αύτών μανδάνομεν καί ττν  διαφοράν, ήτις υπάρχει μεταξύ 
σχολείων μή υποκειμένων είς τάς αύτάς συνδήκας. Είς .τά
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αγροτικά σχολεία υ δέν υπάρχει μυωπία καδόλου, -ή ή έξά- 
πλωσις αυτής εΐνε μόνον 1 έπί τοίς έκατόν είς τα  παρθεν
αγωγεία 6 άριδμός. οδτος ανέρχεται είς 10—15 τοίς Ικα- 
τόν καί είς τά  γυμνάσια 50—60 τοίς εκατόν. Οί άριδμοί 
οδτοι μάς άναγκάζαυσι νά παραδεχδώμεν, ότι το κακόν 
τούτο έχει τάς ρίζας του είς αύτήν τήν σχολήν, ένισχυό- 
μεδα δ ’ έτι μάλλον είς την παραδοχήν ταύτην λαμβάνοντες 
ύπ’ όψιν ότι καί τό νεογέννητον βρέφος εΐνε μύωψ. 'Η  
ίσχυρά κύρτωσις τού κερατοειδούς χιτώνος τού όφδαλμού 
του ίσοπεδούται όλονέν έφ’ όσον μεγαλόνει, καί καδ’ ήν 
έποχήν αρχίζει νά φοιτά είς τό σχολείον έξαφανίζεται παν
τελώς ή προτέρα αύτού μυωπία. Ή  ίκανότης τού παιδικού 
όφδαλμού τού νά διακρίνη εύκρινώς τά  αντικείμενα καί είς 
μακράν άπόστασιν καί έκ τού πλησίον, νά βλέπη καδαρώς 
καί αύτάς τάς έλαχίστας αύτών λεπτομερείας, δυςκόλως δύ- 
ναται νά διατηρηδή μέχρι τέλους τού βίου ένεκα τών απαι
τήσεων καί τού βίου τού ήμετέρου πολιτισμού. Τό παιδίον 
τού χωρίου διατηρεί αύτήν μακρότερον χρόνον, άλλ’ ό παΐς 
του αστού, άναγκαζόμενος πολλάκις νά διημερεύη Ιντός στε
νών οδών, έπί όλοκλήρους εβδομάδας μή βλέχων προ αυ
τού έκτεινόμενον μακρόν ορίζοντα, έγειρόμενος λίαν πρωΐ 
καί κατατριβών τό πλείστον τής ημέρας είς έκμάΟ-ησιν όσον 
ένεστι πλειοτέρων σχολικών δεμάτων, δ παίς αυτός πάντοτε 
σχεδόν αναγκάζεται νά έχη τούς όφδαλμούς του έστραμμέ- 
νους είς πλησίον κείμενα πράγματα. Τό σχήμα λοιπόν τών 

,όφδαλμικών βολβών του έπιμηκύνεται διά τής συνεχούς 
ένεργείας τών όφδαλμικών μυών, καί έπειδή συγχρόνως εν 
τε τώ έγκεφάλω καί τω όφδαλμιξ* τό ποσόν καί ή πίεσις 
τού αίματος αυξάνεται, γεννάται φυσικώς ή μυωπία, ήτις 
καδ’ ημέραν έπιτείνεται.

• Εΐνε φανερόν ότι πρός τούτο συντελεί καί ή σχολή τό 
καδ’ έαυττν. Ή  χρήσις μαύρων πλακών, α'τινες υπό τών 
ειδημόνων κατεδικάσδησαν πλέον καί ήρχισαν ν’ άντικαδι- 
στώνται διά λευκών, ή διαρκής ταλαιπωρία τής όράσεως 
πρός άνάγνωσιν βιβλίων τυπωμένων διά λίαν λεπτών, πολ
λάκις αμαυρών καί δυςαναγνώστων γραμμάτων, έπειτα ό 
ατελής φωτισμός τών παραδόσεων καί ή κακή τού σώματος 
καί τής κεφαλής τών μαδητών στάσις, όλα ταύτα συνηνω- 
μένα ένεργούσιν Ιν τή σχολή πρός έξάντλησιν τής όπτικής 
δυνάμεως.

Άλλά τούτο δέν πρέπει νά παραλείψωμεν, ότι καδ’ όν 
χρόνον τά  παιδία μαδητεύουσι πολυ περισσότερον περιπί- 
πτουσιν είς σφάλματα κατά τής υγιείας των έκτος τής σχο
λής, καί ότι πρίν ή άρχίσωσιν ακόμη νά φοιτώσιν είς αύτήν 
ασχολούνται ή αναγκάζονται υπό τών κατ’ ίδίαν ή έν τοίς 
παιδικοίς λεγομένοις κήποις διδασκάλων των ν’ άσχολώνται 
είς έργασίας, αίτινες μόναι άρκουσι νά παραγάγωσιν όλα τα  
πάδη τής μυωπίας. Τά εικονογραφημένα βιβλία καί ανα
γνωσματάριά των πολλάκις εΐνε τυπωμένα έπί χάρτου 
έλεεινού καί διά στοιχείων μικροσκοπικών. Τό παιδίον άνα- 
γινώσκει κατ’ οίκον τά  βιβλία ταυτα ότέ μέν κρατούν αυτά 
παραπολυ πλησίον, ότέ δέ άφίνον όριζοντείως νά κήνται 
έπί τής τραπέζης, άλλοτε τά  άναγινώσκει ύπύ τάς ήλιακάς 
ακτίνας ή είς τό εσπερινόν σκιόφως, ή τοιουτοτρόπως ώςτε 
τά  γράμματα καδ’ όλοκληρίαν νά σκιάζωνται. Ή  οικιακά 
έπιτήρησις έν γένει, ακριβώς καδ’ όν χρόνον ώφειλε νά ήνε 
αύστηροτέρα, εΐνε έξ έναντίας μάλλον'ασυνεπής καί έπιπο- 
λαιοτέρα παρά τήν έν τη  σχολή, καί όμως πάσα καταστροφή 
τών οφδαλμών έπιρρίπτεται είς βάρος τής σχολής, ταότην 
καδιστώμεν ύπεύδυνον διά πάσαν, έξ ίδίας άλλως άμελείας

προελδούσαν, βλάβην τη'ς όράσεως τών τεκνών μας. Περί 
τούτου οί διασημότεροι τών παιδιάτρων εΐνε ήδη πεπεισμέ
νοι, εις δ ’ έξ αύτών λέγει έν τινι .τών συγγραμμάτων του 
περί τού 9·έματος τούτου: „’Εξ.όλων τούτων δέν έξάγεται 
ότι μόνη ή σχολή ένέχεται είς τήν γέννησιν τής μυωπίας. 
Άπ’ έναντίας είμαι πεπεισμένος, ότι είς τήν παραγωγήν αύ- 
τής ού μικρόν συντελεί καί ή κατ’ οΐκον αγωγή τών παιδίων.“ 

Ε κτός τής μυωπίας μία τών σπουδαιοτέρων καί συν- 
ηδεστέρων άσδενειών τών μικρών μαδητών εΐνε καί ή ,,σκο- 
λίωσις“ τών- ώμων καί ή κύρτωσις της σπονδυλικής στήλης. 
Δέν δύναταί τις ν’ άρνηδή ότι είς τούτο ή σχολή δέν εΐνε 
έντελώς άδώα. ’Εν τούτοις πας άνδρωπος φυσικώς δέν ήμ- 
πορεί νά ήνε „ραδινός ώς έλάτη“ καί νά έχη τά  οστά του 
τόσον καλώς κατεσκευασμένα, ώςτε νά μεγαλόνη.μέ κάλλος 
καί με τήν άπαιτουμένην συμμετρίαν. Πρό πάντων δέ αφορ
μήν προς τοιαύτας παρατηρήσεις είς τους ιατρούς έδωκαν 
τά  κοράσια, άτινα συνηδέστερον άπαντώσιν έχοντα ανώμα
λον καί άφύσικον στάσιν τού σώματος. ΕΧνε όφδαλμοφανές 
ότι έφ’ όσον τά  παιδία εΐνε ήναγκασμένα έπί πολλάς ώρας 
νά κάδηνται έπί δρανίων, πάσα νοσηρά τού σκελετού αύτών 
κλίσις δέν δυναται διά τού τρόπου τούτου νά βελτιωδή. 
ότι προςέτι άνωμαλίαι τινές έλαφραί μή κινήσασαι άχρι τούδε 
τήν προςοχήν τών γονέων ένισχυονται τοιουτοτρόπως καί φα- 
νερούνται. Οί γονείς τότε προςάγουσι τό παιδίον είς τόν 
Ιατρόν καί παραπονούνται κατά τής σχολής, χωρίς νά φαν- 
τάζωνται πόσον άδικα εΐνε πολλάκις τά  παράπονά των. 'Ως 
καί είς πολλάς δέ «λλας χρονίας νόσους τής παιδικής ήλι
κίας, ουτω καί ένταυδα αναγκάζονται ν’ άκούσωσι τό άπαί- 
σιον έκείνο „εΐνε πολυ άργά!“ όπερ μαρτυρεί ότι ή ίατρική 
ούδεμίαν έχει δύναμιν άπέναντι τετελειωμένων ήδη πηρώ- 
σεων τού σώματος.

Διότι πολλάκις τα  σπέρματα τού κακού ένυπάρχουσιν 
είς τό παιδίον καί πρίν ή άκόμη ΐδη τό φώς τού κόσμου! 
Ούδείς άλλος έκτδς τού οικιακού ίατροΰ, όςτις ούχί σπανίως 
πολλας γενεάς παρακολουδεί είς όλας τάς φάσεις τής σω
ματικής αύτών διαπλάσεως καί τής πρός τά  νοσήματα ^ο
πής, εΐνε είς δέσιν νά έννοήση τήν άλήδειαν τών λόγων 
τής Αγίας Γραφής, οϊτινε£ διδάσκουσιν ημάς ότι τά  αμαρ
τήματα τών γονέων δά  πέσωσιν έπί τά  τέκνα άπό γενεάς 
είς γενεάν. Αυτός μόνος διαβλέπει τήν συνάφειαν μεταξύ 
τών χρονίων ταραχών τής 9·ρέψεως τών προπατόρων, τών 
γονέων καί τών τέκνων αύτός προβλέπει τάς καταστρεπτι
κές συνεχείας γάμων μεταξύ χοιραδικών, ραχιτικών, αναιμι
κών ή καί φδισιώντων υποκειμένων. Ή  έκφυλισις πολλών 
οικογενειών συμπληρούται υπό τά  δμματα αύτού καί είς τάς 
άποκεχαύνωμένας, κακώς τρεφομένας, ώχρας καί άσδενή 
όστά έχοόσας παραφυάδας διαβλέπει μόνον τό ζωηρόν απαύ
γασμα άσδενών προγόνων.

Ή  έμφυτος ή καί έπίκτητος άδυναμία τών οστών καί 
ή ραχίτις εΐνε διαδεδομέναι καί έίς αύτάς άκόμη τάς εύπο- 
ρωτέρας οίκογενείας, ομοίως δέ ούχί σπάνια εΐνε καί τά  λε- 
γόμενα χοιραδικά τών οστών νοσήματα. Δέν εΐνε έπομένως 
άπορον, άν μεταξύ τόσων παιδίων άναφανή τάσις τις προς 
στρεβλώσεις καί κυρτώσεις του είςέτι εύλυγίστου σκελετού 
άμα ώς άρχίσωσι νά κάδηνται, νά ΐσταντάι καί νά περιπα- 
τώσι. 'Ο ταν δέ κατόπιν τά  τοιαύτα παιδία φοιτήσωιην είς 
τήν σχολήν καί έπί πολύν χρόνον καδήμενα έπί τών δρανίων 
έπαυξήσωσι τό δυνάμει ήδη προϋπάρχον πάδος των, ή σχολή 
βεβαίως δέν εΐνε ή μόνη ένοχος τούτου. Αρκεί.νά ^ίψη τις 
Ιν βλέμμα είς τήν εύδύς δπισδεν είκόνα (Σχ. 1), διά νάπεισδή
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ότι καί ύγιοϋς· ακόμη.παιδιού η σπονδυλική στήλη κάμπτεται 
πλαγίως, όταν βαστάζη αύτο ή μήτηρ ή ή τροφός του πάν
τοτε έπΐ του ενός και του «υτοϋ βραχίονος, ε&>ς βτου ένεκα 
τής μονομερούς πιεσεως τό ΐαιδίον άπομάϋη επί τέλους νά 
κρατή στάσιν έντελώς ευθυτενή.

"Οταν τό παιδίον, βρέφος είςέτι, σύρεται πάντοτε άπό 
τήν μίαν μόνον καί την αυτήν χειρα, συμπαρασύρεται συγ

χρόνως ή μία του ώμ.οπλάτη 
καί τό οίχείον μέρος τής σπον
δυλικής στήλης είς 0·έσιν 
υψηλοτέραν καί έόώ παρα
μένει κατόπιν διαρκώς, ού
τως ώςτε πολλάκις βλέπομεν 
άν&ρώπους ηλικιωμένους έχον
τας τόν ένα ώμον υψηλότερα 
του ετέρου κείμενον. Φανε
ρόν δέ εΐνε δτι πολυ έπι- 
βλαβέστεραι άποβαίνουσιν αί 
τοιαυται έσφαλμέναι κινήσεις, 
όταν τά  οστά στερωνται τής 
άναλόγου στερεότητος, όταν 
μένωσιν άνοιμάλως χονδροίδη 
καί πλέον του δέοντος εύκαμ
πτα και έκ&πτωνται άεννάως 
είς τάς έπηρείας του βάρους, 
τής πιεσεως καί τής ολκής, 
έως οδ τέλος είς τήν παρά 

φυσιν ταυτην &έσιν των άποσκληρυνδώσιν. 'Ομοίως καί ό 
τρόπος, κας>’ ον τά  παιδία μαν&άνουσι νά περιπατώσι, πολλά
κις γίνεται αιτία διαφόρων στρεβλώσεων τής σπονδυλικής 
στηλης, τής λεκάνης καί των σκελών, προ πάντων δέ ή 
κακή έκείνη καί όμως παρ’ ήμΐν λίαν εύχρηστος συνήθεια 
του ν’ αναγκώζωμεν τά  παιδία επί μακρόν χρόνον νά ΐσταν- 
τα ι καί νά περιπατώσιν, πριν ή ακόμη τά  σκέλη άποκτησωσι 
τήν άναγκαίαν στερεότητα όπως δυνηΟ·ώσι νά βαστώσωσι 
τό βάρος του σώματος,

Διατείνονται ότι ή σκολίωσις γενναται άπό τοϋ έκτου 
μέχρι τοίί ογδόου "έτους τής ηλικίας, και είς τά  κοράσια μά
λιστα ένεκα των ασδενεστέρων σπονδύλων καί των άδυνα- 
τωτέρων μυώνων κατά τά  οκτώ έως έννέα δέκατα όλων 
των περιπτώσεων. Πολλοί όμως είδικοί έπιστήμονες, άπό 
του Μ&1^Ϊ£Ββ μέχρι τοϋ. ΗιιβΐοΓ, υπέδειξαν δικαίως τό 
άναμφισβήτητον γεγονός, ότι μόνη αφορμή αυτής εΐνε ή 
¿σύμμετρος άνάπτυξις του σκελετού, τής σπονδυλικής στή
λης δηλαδή καλ των πλευρών.

ΓΓαρετηρή9·η υπό. τών ίατρών, ότι έκτος τής έμφυτου ή 
λίαν πρωΐμως προςκτηβείσης ροπής πρός σκολίωσιν, ήτις

*ζημ·1.

Ιχημ- 2·

ακόμη πρός τήν σχολ,ήν οΰδέν έχει τό κοινόν, καί έκείν, 
σκολίωσις ή άναπτυσσομένη διαρκουσης τής είς τό σχολούν 
φοιτήσεως προκαλειται κυρίως έκ μηχανικών αίτιων, ήτοι 
έκ τής κακής του όλου σώματος στάσεως καί αποκλειστι
κής έργασίας διά μόνου τοϋ δεξιού 
βραχίονος, αίτιων άτινα προ πάν
των έν τή  οικία Ιχουσι τήν ρίζαν 
αυτών. "Οταν βλέπωμεν τά  παι
δία πώς έκτελοϋσι κατ’ οίκον τάς 
γραφικάς των έργασίας ήπώςάνα-  
γινώσκουσι, πώς κάδ-ηνται πρό υψη
λών τραπεζών μετα όριζοντείων 
έπιφανειών ή καί άκόμη προ τών 
σανιδωμάτων τών παρα&ΰρων, τήν 
άτημελή καί έπικλινή στάσιν των 
απέναντι λοξώς τεθειμένου τετρα
δίου, πώς κά&ηνται έπί εδωλίων 
ούδέν. έρεισμα παρεχόντων είς τά 
κεκοπιακότα νώτά των, τότε βε
βαίως δεν πρέπει νά καταλαμβα- 
νώμε&α υπό απορίας διά τήν μεγάλην έξάπλωσιν τής σκο- 
λιώσεως του δεξιού μέρους τοϋ σώματος.

Έδώλιόν τι, ή 9-ρανίον, ή κάθισμα μη άνταποκρινόμενον 
πλέον πρός τό σώμα του παιδιού, δεν εΐνε μόνον άχρηστον, 
άλλα καί έπιβλαβές, Ιπειδή έξαναγκάζει αυτό νά έχη στά
σιν κυρτήν καί άφύσικον. "Ενεκα 
δέ τούτου χάριτας όμολογουσιν οΐ 
τε Ιατροί καί οί παιδαγωγοί τής 
Γερμανίας τω έν Zeitz διαπρεπεΤ 
βιομηχάνώ Naether Ιπί τή  κατα
σκευή έδρας, δυναμένης ευκόλως νά 
ύποστή διαφόρους μετασχηματι
σμούς, ώςτε κατ’ αρέσκειαν νά προς- 
αρμόζηται είς παιδικόν ανάστημα 
άπό ηλικίας έξ έως. δεκατεσσάρων 
έτών. Τοιαύτη τις παιδική έδρα 

. (Είκ. 2  καί 3), παρακολουθούσα τρό
πον τινά κατά πόδας τήν αύξησιν 
τοϋ παιδικού σώματος καί έκά- 
στοτε προςαρμοζομένη είς τόν κορ
μόν αύτοϋ καί είς τό μήκος τών σκελών αΰτοϋ, ομοίως δέ 
καί τράπεζα δυναμένη κα&’ όλον τόν τής φοιτήσεως χρόνον 
νά χρησιμεύση ώς γραφείον, εΐνε, νομίζομεν, δι έκαστον πα
τέρα τά  μόνα χρήσιμα καί πρακτικά έπιπλα, διά τών οποίων 
δύναται κατόπιν πλείστας ν’ αποφυγή &υσίας χάριν τής 
ύγιείας τοϋ τέκνου του.

(ϊπεζαι αννίχίαχ.)
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Π Ε Ρ Ι  Υ Π Ν Ω Τ Ι Σ Μ Ο Υ
ύπν

Α Λ Ε 3 Α Ν Δ Ρ Ο Ϊ Ρ .  Ρ Α Γ Κ Α Β Η .
(τέλος).

Είς την τετάρτην κατηγορίαν τών έφ’ ών έπέχω δ·έλω 
ετι νά κατατάξω καί όσα τινές, εί καί ακριβείς φαινόμενοι 
παρατηρηταί, διηγούνται περί άβακίών, είς ά μικρά έγκλείεται 
λιδΐνη γραφίς, ή περί βιβλίων, έν οΐς τί&εται χάρτης μετά 
μικρού χρωστήρος, καί, είς φως λαμπρόν, τών θ·εατών έχόν-

των τάς χεΐρας επί τοϋ βιβλίου ή τοϋ άβακος, γράφονται 
έν αΰτοΐς απαντήσεις είς έρωτήσεις, άς ό βουλόμενος προ
τείνει.

Τά περί τούτων διά μακρών έκτί&ενται έν τω γερμα
νική περιοδικώ Nord und Süd (Αΰγ. 1885, S. 286,'. Ένεκα
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τής έπισημότητος άνδρών ο>ς του έν Μονάχω (Jarl du Prel, 
του συντάκτου τ τ ς  έκδέσεως, καί των έπισημοτάτων φυσιο
διφών (!r<Kilis του Λονδίνου, του έν Λειψία άποβιώσαντος 
Zöllner καί άλλων, ώφειλον ίσως νά καταριδμήσω τά  πειρά
ματα ταϋτα, καί άλλα τινά έτι καταπληκτικότερα, μετά 
των τής τρωτής κατηγορίας, τής των V  έμέ άνϊχμφισβη- 
τητων. ’Λλλ’ αυ’τός δεν τά  είδον ουδέ τά  έξήλεγξα· δ ι’ 
ο οόδείς ας μέ κακίση άν, μέχρις ου τούτου μοί δοδή 
ευκαιρία, τάττω έτι αυτά εις την τελευταίαν, την των άμ- 
φιβόλων. ». ,

Καί διότι λοιπόν τούτο ·ή έκεΐνο παραδέχομαι ή ' πι
στεύω, ά'ξιω 5τι καί οί άναγινώσκοντές μέ είσιν υπόχρεοι 
τ  αυτά νά πιστεόωσι; Άπάγε! Ό λω ς τό  έναντίον. Ό φεί- 
λουσιν ουδεν νά παραδεχδώσιν ό,τι έξ ίδίας πείρας δέν 
Ιξακριβώσωσι, διότι ουδέν ύπάρχει τό δι’ αυτούς άποκλεΐον 
τήν ύπόδεσιν ότι έντελώς δέν παρετήρησα καί ότι ήπατή- 
δ η ν  άλλ’ άφ’ έτέρου καί ουδεν ν άρνωνται, ό διά πειρα
μάτων άπροκαταλήπτως, σπουδαίοι? καί έπανειλημμένως 
γενομένων δέν άπεδείχΟη αυτοΐς άναμφισβητήτως στερού- 
μενον ύποστάσεως. ΙΙάσα έκ τοϋν προτέρων κρίσις έσ-τί 
προφανώς σφαλερά καί άνεπαρκής, καδ’ όσον ημάς αυτούς 
ίδρυουσα ως τό κέντρον τής δημιουργίας, αποκρούει παν 
τό μή είς τάς ήμχτέρας γνώσεις άνταποκρινόμενον.

Καί λοιπόν, — ήροιτηδην πολλάκις, — άν ως άληδή 
παραδέχωμ.αι έστο> καί μη πάντα, άλλα τινά κάν των φαι- 
νομ.ένων τοϋ λεγομένου πνευματισμού, πως δικαιολογώ, πως 
έξηγώ αυτά;

Είς τούτο άπήντησα καί απαντώ ετι, ότι δεν ávrxot 
εις έμέ ή δικαιολογία των, καδ’ όσον έγώ ουδ’ έπλασα 
ουδέ παρήγαγον αυτά, ουδ’ Υ.ξεύρω πως νά τά  Ιξηγησω, 
δεά διαφόρους λόγους· πρώτον διότι ουδέποτε είδικως ήσχο- 
λήίΐην χερί τάς φυσικάς έπιστήμας· δεύτερον διότι καί άν 
είχον άσχοληϋή, 1>ά ήξεορον μεν πλείονα των όσα ήξεύρω, 
άλλα πιθανώς οόχί όσα ή ζητουμένη έξήγησις απαιτεί, καδ’ 
όσον καί οί διασημότεροι των φυσιοδιφών όμολογουσιν δ«  
καί μετ’ άτρότους αγώνας ουδ’ είς τό πολλοστημόριον του 
αχανούς μυστηρίου τής πλάσεως καί ττς  ανθρώπινης φυσεως 
κατώρδωσαν ετι νά είσδύσωσιν, «>ς έν άλλοις μαρτυρεί καί 
ό έξοχος ¿ν σοφοϊς ΙΜιΙμμη Keynminl (h l f i t i ,  Ι8ΗΓ», Σ. 211, 
Φ. 10)· τρίτον διότι, ως άνωτέρο» έλεγον, έν τη  έπιστη- 
μ.ονική έρεύνη τής άληδείας ή έκ των υστέρων μέδοδός 
έστιν ή μόνη ασφαλής, καί άφ’ ου ό,τι πλείστα καί ό,τι 
άκριβέστερον βασανισδέντα συλλεγωσι διδόμενα, τότε μόνον 
τό έξ αυτών συμπέρασμα δύναται ως έγκυρον νά 0·εωρη9·ή.

Άλλοι άς άποφανδώσιν, άν δόνανται, έάν τινα των 
φαινομένων τούτων είσί, κατά Σοπεγχάουερ, ,,έπενέργειαι 
των τε&νεώτων έπί τοϋ έγκεφάλου των ζωντων“ (Κλαοι, 
αυτόθι), ή , κατά Δάβις ,,Ινέργεια τοϋ πνεύματος,“  ή κατά 
τούς ’Λμερικανου'ς, ,,ένέργεια των πνευμάτων“ (KXtu'i, αυ- 
τόθ-t), ή άλλο τι. Έ γώ  περί τούτοι ν, κατά τόν άρχαΐον, 
/V oh)a "ni o m H v  oh)a, καί ακριβώς ένεκα τούτου, ότε 
πολλοί μοί έπετίδεντο ένα είπώ καί έγώ μίαν γνώμην, έξ- 
έφρασα άπλήν ύπόδεσιν (liXeioi, ]8ΗΓ», Σ. Γ>4) λεπτότατου 
αεικινήτου πνεύματος ή ρευστοϋ, είς ήν πολύ άπεΤχον τοϋ 
νά έπιμένω, ήτις όμως, μέχρις ου έξευρεδ·ή καί άποδειχδη 
ή αίτία τοϋν φαινομένων όσα ήδελον κυρωδή οίς άναμφισβή- 
τητα, δεν βλέπω διατί δεν δύναται νά συγκαταρίθμησή 
μετά των άλλων τοϋν ου μάλλον αποδεδειγμένο» περί πνευ
μάτων έναερίων ή περί ψυχών των νεκρών. Τό ότι καί 
αρχαίοι ήδη συνέλαβον ττν  Ιδέαν τοιούτου παγκοσμίου

^ευστου ουδόλως μειοΐ την πιθανότητα τής ύπάρξεως αό- 
του. Τοϋτό έστι καί τής Λγίας Γραφής τό ,.πνεύμα τό 
φερόμενον έπί τής αβύσσου,“ ή πρώτη ώσις ή υπό τοϋ 
πλάστου δο^εΤσα τή  όλη, ή πρώτη κίνησις, ήν καί αυτοί 
οί άκροι ύλισταί των νυν ήμερων έκλαμβάνουσιν ώς την 
μόνην αίτίαν τών άπειροποικίλων τοϋ κόσμου μορφών. Λυτό 
τοϋτό έστι τό πνενμη, ο πρεσβεύει καί ό ’Λνδρέας Δάβις. 
Μς έν Κλειοΐ (1885, αυτόθι'. *0 Κ. Φουστάνος όμως λέγει 
αυτό (Σ. 99) ,,άλλόκοτον 0·εωρίαν, καί άν οόχί παράλογον, 
καν άναμφισβητήτως άδυνατον καί ανύπαρκτον.“ Διατί, 
καί πώς τό τξεύρει; Διότι πώς είναι δυνατόν ,,ή άρχική 
αδτη αίτία παντός έν τή  φύσει φαινομένου νά υποβάλληται 
υπό την δύναμιν τής ¿ελήσεως τοϋ άνΟ-ρώπου, ήτις δεν 
είναι ή μία με$ιχή  έκδήλωσις τοϋ παγκοσμίου αυτοϋ ρευ
στοδ;“

Καί τό μίν ,,ποϋς είναι δυνατόν;“ άφίημι κατά μέρος, 
διότι φεϋ! πολλά είσι δυνατά είτε τά  Ο-έλομεν είτε δίν τά  
5έλομεν, καί οόχί μόνα όσα ημείς ώς τοιαυτα έκλαμβάνο- 
μεν. ’Λρκεΐ μοι νά παρατηρήσω) ότι τόν νόμον τής βαρυ- 
τητος, ενα τών γενικωτέρω»ν έπί γης, ίνα μή είπώ καί έν 
οόρανοίς, άφ’ ου έ'ξαρτάται τό πλέίστον τής παγκοσμίου 
αρμονίας, παραβιάζει άνά πάσαν στιγμήν ή 5έλησις τοϋ 
avD-ρώπου, όταν αυτός αναπηδά, όταν τ ι σφενδονίζη , όταν 
βέλος τοζευη. Καί είς ταυτα έπιπροστίΟ·ημι ότι όπωςδτ- 
ποτε αν άλλοι φρονώσιν, έγ<·) δίν θεωρώ τήν 9έλησιν, τήν 
διάνοιαν καί τάς λοιπάς ψυχικάς δυνάμεις ώς „μερικήν“ 
έκδήλβ>σιν τοϋ παγκοσμίου ¿ευστοό, άλλ’ οίς απόρροιαν τής 
Οτίας δυνάμεως, άρχουσαν ττς  όλης είτε ρευστής είτε μή, 
καί χαίρω μάλιστα άν ή ύπόΟ-εσίς μου δύναται νά προσΟ-έση 
κύρος είς τήν έν έσχάτοις υπό φιλοσοφικής δοκησισοφίας 
παραγνώ>ρισ9εΤσαν ύψίστην ταύτην άλή5ειαν.

ίΐρός τά παρόν, είς τήν άπλήν άρνησιν τ τ ς  όρΟύτητος 
τ-ής 1>εωρίας ταυτης, ή έν όσω δίν άντιτάττονται αυτή 
αποδείξεις τής ανωτέρω πραγματικώτεραι, δεν ευρίσκω 
άποχρώντα λόγον ίνα αότής άποστώ, έν ό'σ<.> πρόκειται 
περί μόνων τών φαινομένων, ά έγω'ι αυτός έξελέγξας εκλαμ
βάνω ώς αναμφισβήτητα· άλλ’ έννοεΐται ότι 5ά τήν έγκα- 
ταλείψω ώς ανεπαρκή άν ό'ψέποτε ιδία έρευνα καί πείρα 
μοί άποδείςη ώς άλη(>ή καί έτερα έκ τών φημιζορ.ένων, 
είς ών την έξήγησιν αΰτη δίν έπαρκεί.

’Λλλ’ ίσω>ς έκπλαγιϋσί τινες ότι τόσον είμί σπουδαίας 
έργασίας έστερημένος, ωίστε νά δίδω προσοχήν καί κατα
τρίβω τόν καιρόν μου είς τά  τοιαϋτα αθύρματα κινουμένων 
τραπεζών καί πνευματιστικών φαινομένων, καί νά γράφω 
καί συζητώ περί αότών.

Ύούτοις απαντώ ότι τουναντίον υπ’ άλλων έργασυϋν 
κωλύομαι τοϋ νά δώσω) είς τά  φαινόμενα καί πειράματα 
ταυτα τήν όφειλομένην αότοΤς προσοχήν καί έπιμέλειαν. 
ϋ ς  η διά μελέτης ή τυχαίως ή άνΟ-ρωπίνη διάνοια άπό 
καιροϋ είς καιρόν άνεκάλυψε τινα τών μυστηρίων τής «ρύ
σεως άγνωστα τέ«·ις αυτή, οότω καί έν τή  νϋν έκατοντα- 
ετηρίδι, τή  είς ανακαλύψεις ϊσ<»ς πλουσίωτάτη πασών, διά 
τυχαίας παιδιάς πεφυλακισμένων τινών έν Αμερική άνεκα- 
λύφΟ-η τό  πριν άγνωστον καί καταπληκτικόν «ραινόμενον 
τών κινουμένων τραπεζίων, ό παρηκολουΟ-ησαν πλείστα άλλα. 
ύπό τών είς τήν έξερεύνησιν αύτοϋ έγκυψάντων παρατηρη- 
0·έντα, έτι παραδοςότερα, είς τήν έπίγνωσιν τοϋ παγκοσ|).ίου 
οργανισμοϋ νέαν, μέχρι τοΰδε κλειστήν καί άπροσδόκητον 
διανοίγοντα 1>ύραν, ήτις ϊσως είς τά  μυχιαίτερα αΰτοϋ υπό
σχεται πολύτιμον άποψιν.
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Οότω φρονών, νομίζω ?τι τά  φαινόμενα ταϋτα δίν 
πρέπει νά τίθενται Ιν άδ-υρμάτων μέρει, άλλ’ έκ τοϋ έναν- 
τίου νά &εωρώνται ώς έκ τών μάλλον ένδιαφερόντων ττν 
άν&ρωπίνην διάνοιαν, καί ουτε μεν μωρώς νά πιστευωνται, 
ούτε δ’ άνερευνήτως καί ένπροκαταλήψει ν’ άπο^ρίπτωνται 
ώς άγυρτίαι ή φανατικών δεισιδαιμονίας αλλά νά σπουδα- 
ζωνται ύχ’ άνδρών Ιμβρι5ών καί πεπαιδευμένων, ώς ο Κ. 
Φουστάνος δεν άπηξίωσε νά σπουδάση τόν χάσης μελέτης 
άξιον υπνωτισμόν, καί διακεκριμένως νά γράψη περί αυτοϋ, 
καί ν’ άπορρίπτωνται μίν όσα αποδείξεις άνεπίδεκτοι άντιρ-

ρήσεως, ύπό πολλών καί πολλάκις έπαναλαμβανόμεναι, έλέγ- 
χουσιν ώς ανυπόστατα, οσα δ’ ύπ’. άσφαλών παρατηρητών 
ή9·ελον εύρεΟ·ή άλη&ή, «διάφορον άν αύτοϊς ή άλλοις νοητά 
ή ακατανόητα, νά ταμιευωνται ώς όλη τιμαλφής, ττις ποτέ 
αύξηΟ·εΐσα καί παντοίως μελετΥ]θ·εΤσα, νά καταστήση δυνα
τήν βεβαίαν τινά ερμηνείαν,· καί ν’ άπαρτίσγι έφ’ ής καί 
μόνης δύναται να στηριχ&ή φιλοσοφικής 9-εωρίας μτ υ'π’ 
ανέμων κενώς φαντασίας καί έκ τών προτέρων κρίσεως 
σειόμενον ασφαλές οικοδόμημα.

Κ Α Τ Α  Τ ΟΝ  Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Ν  Α Ι Ω Ν Α .

Άν μετά τοιαύτην προετοιμασίαν ύκοδέσωμεν αυτόν 
έξερχόμενόν είς τάς όδους καί έξ«κολου9·οϋμεν ύποδ·έτοντες 
ότι έχει ττν  σωματικήν καί πνευματικήν διασκευήν σημερι- 
νοϋ άν&ρώπου, τ ί &ά γείνη μη εύρίσκων ύφισταμενην καμ- 
μίαν τών συνδ-ηκών, ύφ’ άς έγνώρισε τόν βίον, μή ανακα- 
λόπτων έπί τών άσφαλτωμένων δρόμων του ούτε λάσπην 
ούτε κόνιν, μή ταρασσόμενος Ιν τή  μακαριότητί του υπ 
ούδεμιάς έναντιότητος ττς  ύποτεταγμένης πλέον «υτώ καί 
έν τοΐς ελαχίστοις ταπεινότατης δούλης του Φύσεως, μή 
δυνάμενος ούτε κατά τοϋ καιροϋ νά οργισδ'ή, ούτε κατα 
τών δημοτικών του αρχόντων νά κραυγάση; Δεν δ·ά κατα
συντρίβω δ ί  καί δίν δ·ά καταπέση τμιδ-ντς, άν άποφασίση 
νά συμμετάσχη τοϋ δαιμονίου στροβίλου καί νά παρακολου
θήσω τους ύμοίους του είς τον μανιώδη καλπασμόν τής 
ζωής à  outrance, ήν &ά άγωσιν έκεΐνοι; Άν δε πάλιν υ'πο- 
θέσωμεν αυτόν παραμένοντα έν τή . οικία του, άφοϋ τόσον 
ευκόλως καί μόνος δύναται νά εδρη έν αυτή πάσαν τών 
δελήσεών του τήν έκπλήρωσιν, άφοϋ όχι μόνον τα  προς 
συντήρησίν τσυ αναγκαία δ»  κατορδόνη ύ ίδιος νά προμη- 
δευδή χωρίς νά τ’ άναζηττση έκτός αυτής, άλλά καί τόν 
καλλίτερον τών φίλων του όσω μακράν καί άν άπέχη δά 
δύναται νά φέρη έν τφ  δωματίω του καί ν’ άφεδή είς τήν 
μακροτέραν καί έμπιστευτικωτέραν τών συνδιαλέξεων προ- 
σαρμόζων είς τό οδς του κατάλληλον άκουστικόν σωλήνα, 
άφοϋ οχι μόνον τό βιβλίον καί τήν· έφημερίδα του δά  δό· 
ναται καδήμενος έπί τοϋ άνακλίντρου του ν’ άναγινώσκη, 
άλλά καί τον αγαπητόν του ρήτορα, καδηγητήν ή Ιεροκή
ρυκα ν’ άκροάζηται ένοικιάζων καλόν τινα φωνογράφον, άφοϋ 
τό τηλέφωνόν, τό φωνοσκόπιον ή τό τηλεφωνοσκόπιον δά 
τω παρέχουν τό προσφιλές δέαμά του, δεν δά εχωμεν τότε, 
άντιτιδ·εμένην πρός την έξω φρενήρη κίνησιν καί δράσιν, τών 
έντός τών οικιών άπομονουμένων παραλυτικών τήν βασιλείαν;

' W *«

Άλλ’ όπως οΰδ’ ή ελαχίστη υπεκφυγή άπομείνη καί τό 
έργον τής έπαναστάσεως καταστή όσον ένεστιν άσφαλές, 
έρχονται αί είς τό δεύτερον τών άνωτέρω μνημονευδεισών 
είδος άντκουσαι, αί όχι πλέον διά πλαγίων οδών άλλ’ άπ’ 
ευδείας του ήδικοΰ άνδρώπου τήν άνάπλασιν σκοποΰσαι.

"Οτε πρό τινων χρο'νων άνηγγέλθη έκ τής ανεξάντλη
του Αμερικής, — όπόδεν «υνήδως έρχεται τό φώς, — ή 
έφεύρεσις μέσου προς επιτυχίαν τής κατά βούλησιν προκλή- 
σεως τεχνητής βροχής έν οίαδήποτε ώρα τοΰ έτους, τό

πράγμα, σήμερον έν καταφανεί καί συχνότατη χρήσει πολ- 
λαχοΰ, έδεωρήδη ύπερβαΐνον καί τής άπιδάνου διηγησεως 
τά  δρι«' άλλ’ ύ κόσμος έκτοτε τόσφ συνείδτσεν είς τά πα
ράξενα, ώστε δικαίως ουδείς δά εύρίσκετο όχι ό απιστών 
άλλ’ ουδ’ ό έκπληττόμενος πρός ττν άσυγκρίτω τώ λόγω 
σπουδαιοτέραν άγγελίαν τής έφευρέσεως τοΰ μέσου τής κατά 
βούλησιν έν οίαδήποτε περιστάσει τής ζωής σας κατασκευίς 
τεχνητής βροχής . . . .  δακρύων.

Καί έννοεΤτε έν τούτοις βεβαίως ττν. ανυπολόγιστον 
τούτου σημασίαν. νΩ βασιλεία τής άπατης Γ Άν ήσδε κλη
ρονόμος προσφιλούς δείου ή κηδεύετε άγαπητήν πενδεραν 
άπό τοϋδε δ’ άπευδύνετε μυστικάς ευχαριστίας καί ευχάς 
πρός τον άγνωστον έφευρέτην. Τόρα έπί ματαίω συσφίγγετε 
τούς δακρυούχους αδένας σας διά ν άποστάξητε καί ένα 
μόνον υγρόν μαργαρίτην. Άλλά τότε;· Έφέρατε μόλις το 
μανδήλιόν σας είς τούς όφδαλμούς καί πλημμύρα ψευδών 
δακρύων κατέκλυσεν τδη τάς παρειάς σας συμπαρασύρουσ« 
καί νεκρόν καί κεκλημένους. ΕΤσδε πολιτικός άνήρ καί έπί 
τοϋ τάφου τοϋ άποδανόντος συναδέλφου σας, οδτινος τον 
έπικάδειον έκφωνεΐτε, μάτην αναζητείτε μίαν συγκινοϋσαν 
εκφρασιν, μάτην δέλετε νά μεταδώσητε έλαφρόν τινα τρό
μον είς τήν φωντν σας, αδίκως προσπαδεΐτε ν’ άποκρύψητε 
τό τέλος της περιόδου σας έντός μόλις δήδεν συνεχομένου 
λυγμοϋ; Διά τ ί νά μτ είσέλδητε είς τό πρώτον έπί τής 
όδου σας εμπορικόν κατάστημα; Θά σάς έπρομήδ·ευεν αύτό 
δλην ττν χρήσιμον ποσότητα τών άναγκαιούντων ύ[«ν δα
κρύων κροκοδείλου. Μία έπίκαιρος συγκίνησις δα  έκέρδιζεν 
ίσως αύδις υπέρ σου την εύσπλαγχνίαν τοϋ έξηγριωμένου 
Όδέλλοιί σου, άπιστος σύζυγος, ή τήν καρδίαν τοϋ μόνου 
μεταξύ τόσων δαυμαστών σου ¿διαφόρου, φιλάρεσκος νεάνις. 
Καί δσον καί άν λέγουν δτι τα  δάκρυα ,εΐνε τόσον εύκολα 
διά τ«ς γυναίκας, δέν κατορ&όνεις νά τήν άνασύρης από 
τοϋ βάδ-ους τών πονηρών όμμάτων σου. Άλλ’ τ  εύαισδησία 
δά  ήνε ήδη ώνητόν κτήμα καί του πρώτου τυχόντος μωρού 
ή διεφδαρμένου καί 9·ά δύνασαι ν’ άγοράσης τήν συγκίνη- 
σιν. ήτις σου χρειάζεται, καί 6 οίκτρώς άπατηδείς δά  έπα- 
νέλδη πάλιν εις τούς πόδας σου αίώνίως άγαπών, καί ό τέως 
άδιάφορος δά  φιλήση οίμώζων τά  άκρα τών δακτύλων σου 
καί δ’ άπομάξη διά τών χειλέων του τά  άπό τών βλεφαρί
δων σου καταλειβόμενα δάκρυα . . . . .  τοϋ ευώδους τών 
σκορόδων άποστάγματος.

‘Ο δέ Γέλως; Διά τ ί τάχα δέν δά εύρεδή μηχανή 
πρός κατά βούλησιν πρόκλησιν καί τούτου; Καί διά τ ί καί
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το δ-ειότατον αυτό δώρόν,δπέρ μόνον .ίσως' των αισθημά
των. καί'- των εξωτερικών, έκδηλώσεων του έσωτερικού άν- 
δρώπου .δέν.έκιδέχεται,παραποίησιν, διότι ουδέποτε βεβία- 

.σμένου. γέλωτος οί λεπτότατοι, έστω τόνοι, οί έπικαλύπτο.ντες 
•την λύπην/ ή τήν άγανάκτησιν, η την ειρωνείαν δυνανται 
.'να' κρυβώσι, 'διά τ ί δέν δ·« κκταστή τότε και αυτό ευκο- 
λώτερρν,,είς κιβδήλευσιν αγοραίας δραχμής η χαρτιού πεν
τόφραγκου;

Καί τί ωραία λοιπόν υπό τοιούτους όρους 'προετοιμά
ζεται ζωή διά τούς μέλλοντα? νά βιώσωσι κατά την δαι- 
μονίαν ταότην έποχήν! Μά τήν άλήδειαν, δά  εΤνε νά προ
τίμηση τις ακόμη και αυτόν τον ίδικόν μας, αντί του ψυ
χρού τούτου καί τεχνητού καί δι’ έλατηρίων κινουμένου αίώ- 
νος; καδ’ ον βαδμηδόν βεβαίως καί ό άνδ·ρωπος δά  καταν- 
τήση ηλεκτρική μηχανή χορδιζόμενη ώς ωρολογίου άμα τή 
γεννήσει τόυ.καί' διάτρέχόυσα ουτω κατ’ εύδέϊαν άνευ ού-

δενός ελιγμού-ή-έμποδίου τήν σιδηράν τροχιάν της ύπάρ- 
■ξεως, ήτις δά'.τόν όδηγή πρός τον στάδμόν του τάφου.
. ·. .· Έ κτος πλέον άν.συμφώνως πρός τήν τοιαότην διαμόρ- 
φωσιν καί .μεταβολήν των όρων; τού βίου. .«ναφανή, ώς ¿πί
στευε ·διά τά  πολιτικά του όνειρα, καί ό Ούγκω, ανάλογος 

•άνδρώπωνφόλή, ¿γκάινίζουσα ού μόνον νέαν έποχήν ¿ν τιυ 
τρόπω της έπί τής γης διαβιώσεως, αλλά καί νέαν σειράν 
καί αρχήν γένους έν τή  κλίμακι των οντων.

Ευτυχώς δλαι αύταί αί υποδέσεις καί οί οπολογισμοί 
της ανωτέρω παραδοξολογίας ευνόητον εΐνε οτι δέν συμπε- 
ριλαμβάνουσι καί τήν Ε λλάδα . Οί άγαδοί στρατιωτικοί, 
περί ών έν αρχή έγεινε λόγος, εΤχον περισσότερόν δίκαιον 
άφ’ δ,τι έφαντάζοντο. Διά δέ τον μακάριον ημών τόπον 
εικοστός αίών δεν δά  ήνε ίσως ούτε ό τριακοστός.

ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ.

NEOS ΤΩΝ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΩΝ Κ1ΝΗΤ1ΙΡ.

• ' Καί πάλιν σκοπον έχομεν περί ραπτομηχανών νά όμι- 
λήσωμεν, καί πρός τάς · γυναίκας ν’ άποτείνωμεν όλίγας

περί αυτών λέξεις. Άφ’ ου αί 
■. άβραί χεΤρές των- άπηλλάγησαν 

τής βελόνης διά τής.έφευρέσεως 
της ραπτομηχανής,, τό  βάρος 
ολοντής έργασίας μετετέδη είς 
τούς μικρούς αυτών πόδας· Ήθ·έ- 
λησαν. λοιπόν, καί τούτους διά 
τίνος μηχανήματος ν’ άπαλλά- 

. ξωσι τής δυςκόλου αυτών Ιρ- 
γάσίας. Γγιειονομικοίλόγοι έδο>- 
καν πρός τούτο τήν πρώτην αφορ
μήν. Καί μετά μικρόν άνεφά- 
νησαν είς τάς αγοράς διάφοροι 
καί ούκ ολίγοι τον άριδμόν κι
νητήρες τών ραπτομηχανών, προ- 
ωρίσμένοι νά λύσωσι τό ζήτημα 

. τούτο. Οί εύχρηστότεροι με- 
·' ταξύ αυτών ήσαν οί δ ι υδατος 

κινουντες τάς μηχανάς, εχοντες 
μόνον τό έλάττωμα, δτι δέν δύ- 
νανται νά χρησιμοποιηδώσι παν- 
ταχου, παρά μόνον έκεί έν&α εκ

βάλλει, όχετός τις πού υδραγωγείου. Περί τούτων ώς καί περί 
τινων άλλων είπομεν .ήδη όλίγας λέξεις εν. τώ. άριδμ... 25. 
τής ,,Κλειοΰς“ σελ. ί !. ύποδείξαντες ότι δλα ταυτα τά

μέσα ύπόκεινται είς πλείστας όσας μεταβολάς έν τώ μέλ- 
λοντι, καδότι μ,ακράν ημών εύρίσκεται είςέτι ή ήμ,έρα 
εκείνη, καδ’ ήν τό ηλεκτρικόν ρεύμα δ.ά· φέρεται ,είς δλας 
τάς δίκίας. ·.

•Πρός τάς άνάγκας- ημών ¿Χιτήδειος εΐνε.μόνον ό κινη- 
τήρ ¿κείνος, οςτις πανταχου δύναται. νά τόποδετηδή καί 
νά ¿ργάζηται, ώς τοιούτος δε δύναται νά δεωρηδή ό έν 
είκόνι σήμερον ένταΰδα παράτιδέμενος, έφεύρημ.α ών μεγά
λου τινός τής Σαξωνίας έργοστασίου. · 'Ο  κινητήρ ουτος 
τίδεται είς ένέργειαν υπό του άτμο.υ, δςτις παράγέταί έν 
τώ ύπεράνω τής μηχανής εύρισκομένω. λέβητι. Τήν πρός 
παραγωγήν αυτού άναγκαίαν δερμότητα παρέχει μεγάλη 
τις λυχνία πετρελαίου, φωτίζουσα συγχρόνως καί .τά  αντι
κείμενα, μεδ’ ών εργάζεται ή ράπτρια. 'Ο  περιττεύων 
ατμός δύναται διά τίνος σωλήνος έξ έλαστικόύ κόμμεος 
νά όδηγήδή έξω τού παραδύρου ή εντός τής δερμάστρας. 
Τό ποσόν τής μικρας μηχανής ίσοδυναμεί πρός 1/[η δυνά- 
μεως ενός ίππου καί διά τούτο δύναται νά χρησιμοποιηδή 
εις κίνησιν καί άλλων όίκιακών μηχανημάτων. ’Απέχει πι
θανώς πολό ό καιρός, -καθ’ όν δά  έφαρμοσδώσι παρ’ ήμΐν 
το.ιαυτα μηχανήματα, τήν ίδίαν ημέραν τής έμφανίσεώς.των 
χρησιμοποιούμενα ένταύδα, άνευ συστάσεως . κατηραμένων 
έπιτροπών καί άλλων αναβολικών συνδυασμών.' 'Ημείς όμως 
ούδεμίαν δά παρίδωμεν εΰκαφίαν, όπως ευλήπτως. άνακοι- 
νώμεν ταίς Άναγνωστρίαις τής ,,Κλειοΰς'1 παν δ,τι άφορά 
την υγείαν καί τήν εργατικότητα των.

Η Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Η .
• · {άι,ήγημα.) (οννέχεια.)

V III.
<— Π είρε Γαβρνήλοβιτς! έφώνηαε βροντωδώς στρεφόμενος ό κύριος 

'Ρ ά τς πρός εμέ. ’Επιτρέψατε μοι νά σδς συστήσω τό — τήν — τον 
πρώτο'ν μου . άριδμόν, Σουσσάναν Δαμιανού,' χάχαχά!

— Ούτε κάν καί αυτό τό όνομά της ομοιάζει πρός τούς άλλους,
■ εσκέφδην πάλιν κατ’ ίδιάν,

Ή  Σουσσάνα έσηκώόη' από τήν δέσιν. της καί ύπεκλίδη, χωρίς όμως 
νά μειδιάση καί χωρίς νά καταβιβάση τάς σταυρωμένος χίΤράς της.

■ — Άλλα. ή διωδία μας; εξηκολούδησεν. ί  .κύριος.'Ράτς, Μεγάλε 
Μαικήνα, ’Αλέξανδρε ΦοοστώφΙ Τήν κιδάραν Σου τήν άφήκες εδώ καί 
τό φαγόττο μου τό έβγαλα ήδη άπό τήν δηκην τόυ. νΕλα νά -κάμωμεν 
μίαν συναυλίαν εις τήν άξιοσέβαστον συναναστροφήν! θ ’ άρχίσωμεν λοι
πόν; ήρώτησεν εντονώτερον, άμα είδε τόν Φουστώφ μή ετοιμαζόμενον

Ο , ΦΑΡΙΣΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΩΝΗΣ.
Κατά τ ίν  ελαιογραφίαν τού Μαυρίκιου' ΉΛδδβδΙίβ
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ά κ όμ η . Ν ϊκ σ , εμ π ρ ό ς π η γ β ιν ε  νά ·φ έρ τ |ς  i t ¡í  ν ίτ α ις !  Σ ύ  “Ο λ γα , τη ν  * ι·  
Μ ρ α ν !  Κ α ί ύμέΓς, εύγενεσ τάτη , λάβετε  τό ν  κόπον  νά μ δ {  φ έρετε  φ ώ τα ! 
ε ΐπ ε ν  απ οτε ινόμ ενος π ρ ο ς  τή ν  γυ ναο ιά  t w .  Σ υγχρόνω ς έστρε'φετο κυκλο- 

,τερ ώ ς ε ίς  τό  δ ω μ ά τω ν . Κ α ι σ ε ίς ;  κύριε Π έ τ ρ ε , είσ&ε φ ίλος τ η ς  μουσι
κ ή ς , α ί ;  Ά ν  ό χ ι, τό τε  δύ να σ ύε ν ά  συνομιλήτε, ύ π ό  τό ν  περιοριστικόν όμ ω ς 
όρον ν ά  μ ετρ ιά σ ετε  όλίγον τόν  ή χο ν  t o j  γλω σσικού σας όργάνου! χ ά χα χά ! 
Κ α ί  π ο ύ  ν ά  ήνε έ π ί  τέλους α ύ τό ς  δ ανόη τος , αύτός Ó εύγενής Β ίκ τω ρ ; 
’Μ πορούσε κ α ί α υ τό ς  ν ά  άκούση —  κ α ι ν ά  μορφώ ση τό  καλλιτεχνικόν του 
α ίσ θ η μ α . Έ λ ε ο ν ώ ρ α , πολύ κ α κ ά  τό ν  άνέ&ρεψες!

Η  Έ λ εο νώ ρ α  ήτο  π λη ρ η ς όργης.
—  ’Αλλά τ ί  ’μ π ο ρ ώ  ¿γώ  ε π ί  τ έ λ ο υ ς  ;
—  Κ α λά  τώ ρ α , καλά  τώ ρ α , μ  ή φ ω νάζης. Μ ένε ήσυχη , Κ α τά λ α β ες ; 

’Α λέξανδρε, π α ρ α κ α λώ ...............
, ”Τ ά , π α ιδ ία  ε ιχον  έκτελέσει τή ν  δ ια τα γή ν  το ύ  π α τρός, ή  νότα ις  ε ιχον 

παρουσιασ& η κ α ί  ή  συναυλία ήρχισε.
Ε ίπ ο ν  ή δ η  ό τ ι Ó'Φ ο υ σ τώ φ  επ α ιζεν  εξα ίσ ια  τή ν  κι&άραν. ’Αλλά τό 

μουσικόν τούτο  ίργανον. ¿προξενεί επ ’ εμ ού  π ά ντο τε  δυςάρεστον ε ν τύ π ω σ ή . 
Μ οί Ιφ α ίνετο . τρ ό π ο ν .τ ιν ά  —  κ α ί τώ ρ α  ά κ ό μ η  έχω  τό  αυτό α ίσ δ η μ α  —  
ό τ ι  ΐ ί ς  τ η ν  κι&άραν ή το ν  έγκεκλεισμένη  ή  φ υχή  ενός άναπηρου τοκογλύ
φ ου κ α ί ό τ ι ά ύτή  έκλαιε· κ α ί έ δ ρ η νε ι μ ε  τη ν  βΤνά τ η ς  δ ιά  τό ν  άσπλαγχνον 
τεχνίτη ν, £ οποίος τή ν  ή νά γκ α ζε  ν α  ε κ π έμ ψ η  τούς μουσικούς τ η ς  φ&όγγους. 
Κ α ί η  τέχνη  το ύ  κυρίου Ρ ά τ ς  ό μ ο ίω ς δέν  μ έ  ικανοποιεί. Τ ό  πορφυροϋν 
ή δ η  γενόμενον π ρόςω πόν  του μ ε  το ύ ς  δολίω ς περ ιστρεφ ομένους υπόλευκους 
έφ δ α λ μ ο ύ ς ε ίχ ε  π ροςλάβει άπ α ισ ία ν  τ ινά  έκ φ ρ α σ ιν , απαράλλακ τα  ώ ςά ν  νά 
ή το ιμ ά ζετ ο  ν ά  δολοφονη'ση τ ινά  μ έ  τό  φαγόττον του κ α ί εκ  τω ν  προτέρω ν 
έβ λα σ φ η μ ει καί. έφ οβέρ ιζεν  α υ τό ν , εν  φ  έςήγεν εκ  το ΰ  όργάνου του τούς 
συμπεπιεσμε'νους, βραγχνούς κ α ί τρα χε ίς  τόνους . .  . Έ π λ η σ ία σ α  τή ν  Ιο υ σ - 
σάναν κ α ί  ¿πω φ ελούμ ενος μ ικ ρ ά ; τ ίνος δ ια κ ο π ή ς  τ ή ν  ή ρ ώ τη σ α , άν ή γά π α  
κα ί. α υ τ ή  τ ή ν  μουσικήν τόσον πολύ, όσόν ό. π α τή ρ  τη ς .'

Ώ πισ& οχώ ρησεν όλίγον ώ ςά ν  ν ά  τήν  ε ιχον  ώ δ ή σ ει κ α ί  μ ετ ά  κόπου  ·. 
- ε ίπ ε  τ ή ν  λέξιν , ,π ο ίο ς ;“

—  · 0  π α τή ρ  σας . . .  6  κ ύρ ιος 'Ρ ά τ ς ,  Ιπανέλαβον.
’—  'Ο  κύριος 'Ρ ά τ ς  δέν  εΤνε π α τή ρ  μου.
.—  Ό  κύριος 'Ρ ά τ ς  δεν  εΤνε π ατήρ  σ ας! Τ ό τ ε  συγγνώ μην . .  .

δ ί ν  &ά ένόησα κ α λ ώ ς Άλλ’ ένθ υμ ο ύμ α ι ό τ ι ό κύριος Φ ου-
σ τώ φ  . . . .

Ή  Σ ουσσάνα μ έ  ήτέν ισεν  ά σ κ α ρδα μ υκ τεί κ α ί μ έ  άμ η χα νία ν .
—  Δ έν ¿νοήσατε κ αλώ ς τό ν  κύριον Φ ουστώ φ . Ό  κύριος 'Ρ ά τ ς  εΐνε 

μόνον δ ε τό ς  π α τ ή ρ  μου.
Έ σ κ ύ π η σ α  έ π ί  τ ιν α  χρόνον.
—  Κ α ί δέν  ά γ α π α τ ε  τή ν  μ ουσ ικήν; ήρχ ισ α  έρω τώ ν εκ  νέου.
Κ α ί π ά λ ιν  ή  Σ ουσσάνα  μ έ  προςέβλεψ εν έμφ ροντις , ευκρινώ ς δ έ  δ ιέ - 

κ ρ ινά  ή δ η  ε ις  το ύ ς  όφ δα λμ ο ύς τ η ς ,  ό τ ι δ έ ν  άνέμ ενε  συνέχειαν τ ο ύ  διαλό
γου  μ α ς, ούτε ε π ε δ ύ μ ε ι το ιαύτην.

—  Α ύτό δέν  τό  ε ίπ α , α π ή ντη σ ε  βραδέω ς.
—  Τ ρ ο ύ  —  το ύ  —  το ύ  —  ου —  ου! ¿γόγγυσε μετ’ α ιφ ν ίδ ια ς λύσ- 

σ η ς  το  φ α γ ό τ τ ίν  Ι ν  τελεί στροφ ής τίνος. Έ σ τ ρ ά φ η ν  κ α ί ε ΐδο ν  π ώ ς  5 έρυ- 
δρ ό ς  λ α ιμ ό ς  το ύ  κυρίου 'Ρ ά τ ς  ά κ ρ ιβ ώ ς ό π ω ς κ α ί  είς όφιν τ ιν ά  ενχεν έξογ- 
κ ω δ ή  μ έχ ρ ι τω ν  ώ τω ν  — κ α ί β δελ υ γμ ία  άλη& ώς ά κ α τα μ ά χη το ς μ έ  κ α τέ 
λαβε κ α τ ά  το ύ  άνδρώ που  του'του.

—- Α ύτό ό μ ω ς τό  μουσ ικόν δργανον δέν  δ ά  σάς ά ρ έσ κ η , ε ίπον  χα - 
μηλοφώ νω ς.

—  Ό χ ι  —  δέν  μ έ  άρέσκει, ά π εκ ρ ίδη , ώ ςε ί εννοούσα τόν  κ εκ ρυ μ μ έ- 
νον υπ α ιν ιγμ όν  μου.

■ —  Ή  Σ ουσσάνα, εΤπεν ή ' κυρ ία  'Ρ ά τ ς  ε ις  τή ν  γερμανορρω σικήν α ύ τη ς 
δ ιά λεκτον, ά γ α π δ  τή ν  μουσικήν πολύ κ α ί π α ίζ ε ι  δα υ μ ά σ ια  τό  π ιά νο , δέν 
δέλει. ό μ ω ξ  π ο τ έ  νά  π α ίξ η , όταν τό  δέλο.υν ο ί άλλοι.

'Η  Σουσσάνα δέν  άπήντησεν ε ίς  τούς λόγους το ύ τους τ ή ς  ’Ελεονώ ρας, 
ούτε τή ν  έκύττα ξε μ ά λ ισ τα , άλλά μόνον ύπό  τ ά  χα μ ηλ ω μ ένα  βλέφαρά τη ς  
ίκ ίνη σ εν  όλίγον” το ύ ς  όφ δα λμ ο ύς π ρός τό  μ έρος , όπου ¿κείνη έκά&ητο. 
Α υτή  ό μ ω ς ή  μ ία  κ ίνη σ ις —  ή  .στροφή α δτη  τ ώ ν  βολβώ ν τώ ν  όφ δαλμώ ν 
τη ς  —  ήρκεσε ν ά  μ ε  πληροφόρηση π ο ία  α ΐσ δ ή μ α τα  ετρεφ εν ή  Σ ουσσάνα 
πρός τ ά ν  δευτέραν γυ να ίκα  τ ο ύ  δ ε τ ο ύ  τη ς  π α τρ ό ς  . . . .

Έ ν 'τ ω  μ ετάξύ  το ύ τω  ¿τελείω σε κ α ί ή  δκ ρ δ ία . Ό  Φ ουστώ φ  ήγέρδη  
κ α ί β ρ α δ έω ς ¿προχώ ρησε πρός τό  π α ρά δυρον , όπου έκάδητο  ή  Σουσσάνα 
κ α ί ε γ ώ , κ α ί τη ν  η’ρώ τησεν, άν ϊλ α β εν  ά π ό  τό ν  β ιβλιοπώ λην τ ά  μουσικά 
τ ε ύ χ η , τ ά  ό π ό ία  ουτος ΰπ εσ χέδη  ν ά  π θρα γγε& η  ε ις  Π ετρούπολιν,

—  " Ε ν α  μ έρ ο ς ά π ό  τόν 'Ρ οβέρτον  τ ό ν  δ ιά β ο λο ν ,  π ρ ο ςέδη κ εν  ά π ο - 
τε ινόμ ενος π ρ ί ς  ε μ έ ,  ά π ό  τό  νέον μ ελ ό δ ρ α μ α , π ερ ί το ύ  οποίου σήμερον 
όλος έ  κ όσ μος όμιλεΤ.

—  Δέν τ ά  έλα β α ' ά κ όμη , άπ εκ ρ ίδη  ή  Σ ω σσάνα  κ α ί  έχουσα τό  πρός- 
ω π ο ν  π ρός τό  π αράδυρον Ιστραμμε'νον τ ζ ί  έψ ιδύρισε τα χ έ ω ς ; „Π α ρα κα λώ , |

Αλέξανδρε, μή  άπαιτήσητε σήμερα νά παίξω, διότι δέν έχω ολως διόλου 
διάδεσιν.

— Π ώ ς, 'Ροβέρτος £ Διάβολος άπό τόν Μάϊερμπέΐρ! ¿φώ'νησεν ό 
κύριος 'Ρ ά τς πλησιάσας εν τω  μεταξύ. Στοιχηματίζω· εΤνε δαυμάσιος! Αυ
τός εΐνε 'ΕβραΤος καί όλοι οί 'Εβραίοι εΐνε, όπως καί οί Τσέχοι, μουσικοί 
εκ φύσεως! Πρό πάντων οί 'Εβραίοι! Δέν εΐν έτση, Σουσσάνα; χάχαχά!

Διά τών τελευταίων λέξεων τού κυρίου 'Ρ ά τς , τήν φοράν δέ ταύτην 
καί διά τού γέλωτός του, ένόησα ότι αυτός ό άνδρωπος δέν ¿σκόπευε 
μόνον, ώς συνήδως, νά πειράξη, άλλά καί νά προίβάλη. Τουλάχιστον έγώ 
ετσΐ| ενόμισα καί τήν ιδίαν έντύπωσιν παρετήρησα καί είς τήν Σουσσάναν. 
Διότι άκουσίως αύτή εφρικίασεν, ¿κοκκίνισε καί έδηξε τό κάτω χεΐλός της. 
Σημεΐον τ ι ύπολάμπον καί δμοιον πρός δάκρυα ¿φάνη ¿πί ενός τών βλε
φάρων της. Ταχέως λοιπόν έσηκώδη καί έφυγεν άπό τό δωμάτων.

— .Γιά πού, γιά που, Σουσσάνα; έφώνησε κατόπιν της 6 κύριος 'Ράτς.
—  Άφησε την επί τέλους, Δαμιανέ, εΐπεν ή  Έλεονώρα άναμιγνυο- 

μένη. ’3εύρεις, άμα βάλη κάη  ’ς τό κεφάλι της . . . .
—  Νευρικό πλάσμα είνε, έξηκολούδησεν £ 'Ρ ά τς  περιστρεφόμενος 

επί τών τακουνίων του καί κρούων διά τής παλάμης τό ίσχίον. Πάσχει. 
’Αλλά, κύριε Πέτρε Γαβριήλοβιτς, τ ί  με παρατηρείτε έτση ’ςάν νά ήμαι 
τέρας! Βέβαια καί Ανατομίαν άκόμη ¿σπούδασα — χαχά ! Καί νά ια
τρεύω ’ξέρω, ρωτήστε τή ’Λεονώρα —  όλαις τής άρρώστιαίς της τής ια
τρεύω. νΕχω δηλαδή μίαν πολύ περίεργον πανάκειαν.

— Ά χ , καΰμένε Δαμιανέ, πάντοτε μέ τ ’ άστείά σου είσαι, άπήν- 
τησεν αδτη δυςδύμως, έν ω ό Φουστώφ μετά μειλιχίου μειδιάματος- πα· 
ρετήρει τά συζυγικόν ζεύγος.

— Κ αί γιά τί, αγάπη μου, νά μή κάμω καμμιά άστειότητα; προς- 
έδηκεν ό Δαμιανός 'Ρ ά τς . Ή  ζωή αύτή μας έδόδη πρός ώφέλειαν καί 
έτι περισσότερον διά τά καλά της, όπως εΐπεν είς περίφημος ποιητής. 
Νοω, πάστρεψε 'λίγο τή  μύτη σου! Γουρουνόπουλο!

IX.

— Μ’ έφερες σήμερον ’ςέ μίαν πολύ δύςκολον δέσιν, είπον τήν εσπέ
ραν ¿κείνην πρός τόν Φουστώφ, ότε επεστρέφομεν οΐκαδε. Moi είχες εί- 
πέί ότι αύτή — πώ ς λέγεται επί τέλους; — αύτή ή Σουσσάνα είνε δυγά- 
τηρ τού κυρίου 'Ρ ά τς , καί όμως είνε μόνον ή  δετή αύτού δυγάτηρ . . . .

— Άλήδεια; Είχον ¿γώ σοί είπέί, ότι είνε δυγάτηρ του; Άλλά τί 
σχέσιν έχει αύτό;

—  Αύτός ό 'Ρ ά τς , έξηκολουδησα . . . .  α’γαπητέ μου ’Αλέξανδρε, 
δέν ξέρεις πόσον δέν με άρέσει! Δέν παρετήρησες μέ πόσην χλεύην ώμί- 
λησεν εμπροσδέν της περί τών 'Εβραίω ν; Μήπως ήνε καί αύτή . . . .  
Ίουδαία;

Ό  Φουστώφ ¿βάδιζε πρό Ιμού κινών άνω κάτω τάς χέίρας. vH to  
ψύχος καί ή  χιών έτριζεν ώ ς άλας υπό τούς πόδας μας.

— Ν αί, μοί φαίνεται ώς νά ήκουσα κ’ εγώ τοιούτό τ ι ,  εΐπεν επί 
τέλους. Νομίζω οτι δ μήτηρ της κατήγετο εκ σημιτικού αίματος.

— Ό  κύριος 'Ρ ά τς  λοιπόν ένυμφεύδη πρώτον χήραν;
— Έ τσ η  φαίνεται.
— Χμ! . . . Κ αί αύτός £ Βίκτωρ, δ όποΤος δλως διόλου δέν ¿φάνη 

άπόφε, είνε καί αύτός επίσης δετός υίός του;
— "Οχι, αύτός είνε γνήσιος υίός του. Άλλως τε — καδώς γνωρί

ζεις —  δέν αναμιγνύομαι είς τάς υποδέσεις άλλων άνδρώπων καί δέν 
¿ρωτώ περί αύτών. Δέν είμαι περίεργος.

Έ δη ξα  τά χείλη μου. Ό  φίλος μου εξηκολούδει νά προπορεύεται, 
ότε δέ εφδάσαμεν πλησίον τής οικίας του έτρεξα έμπροσδέν του καί τόν 
ήΐένισα είς τούς όφδαλμούς.

—  Άκουσε! τώ  είπον. Παίζει πραγματικώς ώράια ή Σουσσάνα;
Ό  Φουστώφ συνωφρυώδη.
—  Παίζει πολύ νόστιμα τό κλειδοκύμβαλου, έψιδύρισε διά τών όδόν- 

τω ν, άλλά σοί τό λέγω εκ τών προτέρων, ότι είνε παραπολύ δειλή. Οί 
λόγοι του οίτοι μοί ενέπνευσαν τήν υποψίαν ότι μετενόει, διότι μέ είς- 
ήγαγεν είς τήν οικογένειαν ταύτην. '

Έσιώπησα καί άπεχωρίσδημεν.

X.
Τήν πρ’ωΐαν τής επαύριον έπεσκέφδην πάλιν τόν Φουστώφ. Μοί είχε 

καταστη απαραίτητος πλέον άνάγκη νά τόν βλέπω τήν πρωίαν. Καδώς 
πάντοτε μ ’ εδέχδη πολύ φιλοφρόνως, περί τής χδεσινής όμως έπισκέψεώς 
μας — ούτε λέξιν! Κ αί ¿γώ τόσον έπεδύμουν νά ομιλήσω περί αύτης! 
Έλαβον τόν τελευταίον άριδμόν τόυ „Χρόνου“  καί διέτρεξα τάς στήλας του.

Αίφνης άγνωστόν τ ι πρόςωπον είςήλδεν είς τό δωμάτιον. Μετ’ όλί
γον έφανερώδη ότι /τον ό ίδιος υίός τού κυρίου 'Ρ ά τς , £ Βίκτωρ έκέίνος,
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διά τήν απουσίαν τού οποίου £ πατήρ του χδές τώ εσπέρας τόσον είχε 
δυςαρεστηδή.

’’Ητο νέος καί μόλις δεκαοκταετής τήν ηλικίαν. Τό ισχνόν αυτού 
σώμα, τό άχρουν πρόςωπον μετά τού αηδούς του καί άναισχύντου μειδιά
ματος καί τών εκ τού καμάτου πεφλογισμένων όφδαλμών εδείκνυον άρ- 
κούντως, ότι ή  υγίειά του ήτον ήδη έντελώς κατεστραμμένη. Ώ μοίαζε 
τόν πατέρα του μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι οί χαρακτηρές του δέν ήσαν 
τόσον χονδροειδείς, δέν ¿στερούντο μάλιστα καί χροιάς τίνος λεπτοφύίας· 
Άλλά καί αύτή άκόμη ή λεπτοφυία του αδτη ενείχε τι τό δυςάρεστον· 
’'Ητον ενδεδυμένος λίαν άτημελώς· άπό τού έπενδύτου του έλλειπον δύο 
κομβία, είς τό Ιν  υπόδημά του είχε διαρραγη μία ραφή. Σύν τούτοις δέ 
άνέδιδεν ίσχυράν όσμήν καπνού.

— Καλή ’μέρα, είπε μέ βραγχνήν φωνήν καί μέ τήν χαρακτηριστι
κήν εκείνην κίνησιν τών ώμων καί της κεφαλής, t r v  οποίαν πάντοτε παρ- 
ετήρησα είς άναγώγους καί ¿πηρμένους νέους.

—  Τ ίδελα  νά ’πάγω είς τό Πανεπιστήμιον καί έπεσα εδώ. ’Σφί- 
χδηκα πλέον. Δόστε με ενα σιγάρο.

Βαρέως σύρων κατόπιν του τούς πόδας καί χωρίς ν’ άποσύργι τάς 
χεΤρας άπό τών δυλακίων τής περισκελίδος του διήλασεν άπαν τό δωμά
τιον καί έρρίφδη ώς μεδυσμένος ¿πΐ τού άνακλίντρου.

—  Είσδε κρυωμένος; ήρώτησεν £ Φουστώφ συνιστών άρίφοτέρους ήμας.
Κ αί οί δύο ήμεδα φοιτηταί, άλλ’ άνήκομεν είς διαφόρους Σχολάς.
—  Τ ί λέγεις κρυωμένος! Χδές, νά ’π ώ  τήν άλήδειαν . . . .  (Τώρα 

'Ρ ά τς £ νεώτερος εμειδίασε δι’ όλου τού προςώπου, καί πάλιν όμως μέ 
κάποιαν χάριν, άλλά παρετήρησα ότι οί όδόντες του ήσαν ήδη ολως ¿φδαρ- 
μένοι) . . . .  χδές τό βράδυ πάλι τό ’ρίξαμε έξω.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ

Είζ τόν βίον·του άνδ·ρώπου έν γένει ίίέν είνε «πάνιαι 
αί άντι&έσεις, ίδία δε συχναί, φαίνονται αδται εις τινα μ4ρη 
καί ή έκ τούτων προξενοομ.ένη Ιντύπωσις εΐνε ζωη^ιοτέρα ή 
αλλαχού. Τούς Παρισίουζ δύναταί τις εόλόγως ν άποκα- 
λέσγι πόλιν τιον άντι&έσεων, πρό πάντων δέ Ικεϊνος, δςτις 
εχων πρό έαοτοο τήν εικόνα τοο παρόντος αναπολεί.κατά 
νοον τό ποικίλον αύτης παρελθόν. Ποσον φαιδρά χαιρετίζει 
τόν ξένον ή χο>ρα, Ινδ·α συνεσωρεό&η τοίαότη πλη&·ΰς άν- 
&ρώπων· πόσον ίλαραί παρίστανται είς τά  βλέμ-ματα αοτοϋ 
αί απέραντοι Ικεΐναι οδοί καί αεγαλοπρεπεΐς πλατέϊαι, έφ’ 
ων τό δημιουργικόν τοΰ άν&ρωκου πνεΰμα συνήδ·ροισε καί 
κατέταξε τους. θησαυρούς αυτοΰ πρός θαυμασμόν όλου τοΰ 
κόσμου! Καί όμως οΰδ’ έπί στιγμήν δ νοΰς ήμων. απαλ
λάσσεται των ζοφερών σκιών, ουδέ είνε δυνατόν νά παρίδιγ 
δ νοερός ημών όφθ·αλμός τάς μελαίνας κηλίδας, δι’ ων ή 
Εστορία πολλα^οΰ ¿στιγμάτισε τήν λαμπρότητα ταύτην, καί 
ν’ απόσειση την άνάμνησιν τόσων έργων της λύσσης καί της 
θηριωδίας Του άν&ρώχου.

Είς τόν περιηγούμενον τούς Παρισίους ή διάστασις αδτη 
τών έντυποί σε ο>ν συμβαίνει κυρίως εν” δύο πλατείαις, έν τη 
άλλοτε πλατεία Γκρέβ καί ¿ν τη πλατεία της 'Ομονοίας. 
Ό  πρό τοΰ δημαρχείου τών Παρισίων έκτεινόμενος εύρυς 
χώρος καί ίδίεε η υπό τε της φύσεως καί της τέχνης μετά 
τόσης στοργής διακοσμη9·είσα πλατεία τής Όμονοίας &ά 
παρείχον εις τά  βλέμματα ημών μαγικήν άλη&ώς ίψιν, άν 
είς την άνάμνησιν τοΰ παρελθόντος των άκουσίως δέν κατε- 
λαμβανόμε&α ύπό φρίκης. Άμφότεραι ήσαν ώρισμέναι πρός 
τήν έν αύτάΐς έκτέλεσιν τών &ανατικών ποινών, ¿π’ άμφο- 
τέρων δέ ή τε τών ηγεμόνων τυραννία καί ή τοΰ λαοΰ κα- 
τέσφαξεν άπειρον άρι&μόν άτυχων &υμάτων. Τό κράτος τής 
λαιμητόμου άναπολοΰμεν είς αμφοτέρας τάς πλατείας ταυ- 
τας, πριν ή άπολαύσωμεν τό 9·έαμα τής λαμχρότητος αυτών.

Έξετάζοντες, καί ¿πιπολαίως μόνον, τά  διάφορα θα
νατικά μέσα τών διαφόρων λαών κατά διαφόρους έποχάς 
εύρίσκοαεν δτι τό έπιεικέστερον αυτών εΐνε ό αποκεφαλι
σμός. Αλλά καί οδτος ούχ ηττον μετείχε σκληρότητος καί 
άπανδ-ρωπίας, έφ’ δσον ό δήμιος δέν ήδυνατο νά Ικτελέση 
αυτόν μετ’ ασφαλείας καί της δεούσης ταχύτητος.

Ή  ίδέα λοιπόν πρός τελειοποίησιν τοΰ &ανατικοΰ τού-
*

Έκάπνισε τό σιγάρον καί έβηξεν ελαφρώς.
— ’Συνωδεύσαμε τόν Ό βιχοδώφ είς τόν σταύμεν.
— Καί πού ταξειδεύει;
— Ε ίς τόν Καύκασον. ’Πήρε μαζή καί τήν ¿ρωμένη του, Τήν 

’ξέρετε δά ¿κείνην, τήν μαυρομμάτα μέ τής πολλαίς ελτ^ς. Ό  
βλάκας!

—  Ό  πατήρ σάς σάς ¿ζήτει χύές τώ  εσπέρας, παρετήρησεν ό 
Φουστώφ.

Ό  Βίκτωρ έφτυσε.
— Ν αί, τε έμα&α. ^Ησύε λοιπόν χ&ές ςτό άχούρί μας, Τ ί  κά

ματε-λοιπόν; Πάλιν μέ τήν μουσική;
— Κα&ώς πάντοτε,
—  Καί ¿κείνη . . . έκαμε πάλιν τσακίσματα ’μπροστά είς τόν νέον 

προςκεκλημένον; (Συγχρόνως δέ ώβ-ησε τήν κεφαλήν του πρός τό μέρος 
όπου έκα'οήμην). Δέν ήύ-ελε πάλιν νά παίξει, πως;

—  Περί τίνος όμιλέΓτε; ήρώτησεν £ Φουστώφ.
—  Περί τίνος £μιλώ; Αί δά καί σε?ς, νά , περί τής άξιοτίμου -δε- 

σποινίδος Σουσσάνας, αύτό τό καταλαβαίνει έ  καδένας.
Καί ό εύγενής νεανίας ¿ξηπλώδη «>ι άναπαυτικώτερον, έδηκε τόν βρα

χίονα κυκλοτερώς ύπεράνω τής κεφαλής καί παρετήρησε τήν παλάμην του 
βήχων έλαφρώς.

Ήτένισα τόν Φουστώφ, όςτις εκίνει τούς ώμους του ώςεί δέλων νά 
με κάμη νά .εννοήσω, ότι άπό τέτοιο τραμπούκο” δεν πρέπει νά περιμένει 
τις σεμνήν συμπεριφοράν.
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του μ-έσου δέν ήδύνκτο ν’ άναδυση καί νά ώριμ-άση παρά 
είς έποχτν, κα&·’ ήν τά  πολιτικά πάθ·η έγένοντο κύρια τής 
δικαστικής έδρας καί αί &ανατ(κάί καταδίκαι έξετελοΰντο 
κα&’ έκάστην σωρηδόν. Κατά τοιαύτην λοιπόν έποψήν πα- 
ρισιανός τις ίατρός, ’Ιωσήφ ’Ιγνάτιος Γ νΜ ο τίνο ς  ονομ-ατι, 
εκλεγείς ένεκα τής έλευ&εροφροσύνης του μέλος τής Έ&νι- 
κής συνελευσεως, έν τινι συνεδρία αυτής (τή 10. ’Οκτωβρίου 
1789) Ιξέφρασε τήν γνώμην, δτι έπρεπεν ολας τάς ποίκιλας 
9·ανατικάς ποινάς, αίτινες τέως έπεβάλλοντο είς τούς κα
κούργους χάσης τάξεως καί ηλικίας, νά μετατρέψωσιν είς 
μίαν καί μόνην, τήν αυτήν διά πάντας, καί ν’ άπλοποιήσωσιν 
αυτήν δσον ητο δυνατόν διά τίνος άπλου καί ασφαλούς 
μηχανισμού. Δέν ήτον άκόμη άκριβώς γνωστόν τό είδος 
τοΰ μηχανισμού τούτου, ήτο δέ άγνωστον άκόμη καί τη 
21. Δεκεμβρίου, δτε ή πρότασις τοΰ ίατροΰ έγένετο άπο- 
δεκτή ύπό τής Έ&νικής συνελευσεως. Ο τι ή δανατική 
ποινή &ά Ιξετελεΐτο διά καρατορ,ίας Ιγνώσ&η μόλις περί 
τά  μέσα τοΰ 1791, δτε κατά προτασιν τοΰ βουλευτοΰ Λε- 
πελλετιέ καί έπεψ ηφί^η ' έχειδη δέ δ γραμματευς τών έν 
Παρισίο.ις χειρουργών ’Αντώνιος Λουδοβίκος εΐχεν υποβάλει 
τή  έδ·νοσυνελεύσει έκ&εσιν περί τίνος λαιμητόμου, Ιν χρήσει 
οδσης παρά τοΐς Ά γγλοις, άπεφάσισαν νά κάμωσι καί δ ι 
αυττς μίαν δοκιμήν.

Τ ή 25. ’Απριλίου 1792. έγένετο ή πρώτη δοκιμή διά 
τής νέας λαιμητόμου. Αδτη είχε στη&ή έπί τής πλατείας 
Γκρέβ καί λέγεται δτι κατεσκευάσ&η ύπό τίνος Γερμανού 
μηχανικού1, δςτις έκαμεν έν πρώτοις δι’ αυτής πειράματα 
Μ  πτωμάτων. Ό  πρώτος καρατομηδ-είς ήτο κοινός τις- 
ληστής, οδ τό όνομα διεφύλαξεν ήμίν ή Ιστορία- ώνομάζετο 
Νικόλαος Πελλετιέ. 'Ο  λαός ώνόμασε τό νέον θανατικόν 
έργαλεΐον γυιλλοτίναν πρός τιμήν, φαίνεται, τοΰ Ιφευρόντος 
αυτό- καί έδώ πάλιν βλέπομεν πρό ημών σκληράν τής ει
μαρμένης ειρωνείαν· ό αχάριστος λαός ή&·έλησε ν’ άμείψη 
τόν άνδρα διά  την όπωςδήποτε φιλάνθρωπον έφεύρεσίν του1 
ή άμοιβη ήτο κατάχρησις, καταστήσασα τόν ά^ώον άνδρα 
δυςτυχή καδ·’ δλον τόν βίον του. Τό πλή&Ός τοΰ λαοΰ 
έξηγριώβη έκ τής αδιάκοπου &έας τοσουτου αίματος, άπε-. , 
&ηριώ&η έντελώς μέχρι τοΰ σημείου Ικείνου, είς ό ό φανα
τισμός κατεβίβασεν άλλοτε τούς βασιλείς καί Ιερείς τής

6*
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'Ισπανίας, οΐτινες πομπής καί παρατάξεως έτέλουν τά  
θανατικά αυτών οργιά.

Άν όμως αί έπί τής πλατείας ταύτης ίστορικαί ανα
μνήσεις μας άναδίδουσιν ,οσμτν άφατος αθώου, δέν δικαι
ούμεθα πάσαν την έπί τουτω Ινοχήν νά έπιρρίψωμεν εις το 
νέος ^εΐδος τής λαιμητόμου. ’Επί τρεις αίώνας καί έπέκεινα 
οί γάλλοι βασιλείς εΐχον ήδη σπείρει έπ’ αυτής τον σπόρον 
τής μεγάλης και καταστρεπτικής έπαναστάσεως. Ό  Κάρο
λος. ΝωδΛ λ έ ρ ι  που των συγγραμμάτων του: „Άν δλαι αί 
κραυγαί, άς 'η  απελπισία έρρηξεν 'ένταύθα, συνηνουντο είς

Άντουανέττα, τη 16. Νοεμβρίου Φίλιππος ό δούξ τής Αυ- 
ρ-ηλίας. Τω έπομένω Ιτει τρξατο τ  άλληλοκτονία των δια
φόρων φατριών τ τ  5 .’Απριλίου 1794 έ&ανατώθησαν ένταύθα 
ο Δαντών, <5 Δεμουλίν, 0 Φάβρος δ ’ Έγλαντίν, δ δε Σεσελ, 
ό Φιλιππώ καί χλεΤστοι άλλοι, ους μετ’ ολίγον ήκολουθησαν 
είς την' λαιμητόμον καί αί σύζυγοι καί οί στενώτεροι αυτών 
συγγενείς. Κατά την έπαχήν ταυτην υ επαναστατική. κυ- 
βέρνησις ^έπετάχυνε τάς έργασίας της κατά τοιουτόν τινα 
τρόπον, ώςτε καθ’ έκάστην έγίνοντο μόνον έν Παρισίοις περί 
τούς 60 εως 70 αποκεφαλισμούς. Τέλος τη 28. ’Ιουλίου καί

Ο ΓΠΛΛΟΤΙΝΟΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΓΩΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΓ.

μίαν καί μόνην, αυτή. ήθελεν άκουσ&ή καί είς την άπωτά- 
την της Γαλλίας γωνίαν“. ·

Μικρόν μετά τή ν . πρώτην της δοκιμήν ή λαιμητόμος 
μετηνέχ&η. έ.πί της πλατείας τής Όμονοίας. Τό μέρος τούτο 
εκαλείτο. τοτε πλατεία της Έπαναστάσεως. ’Εν τω μέσω 
αυτής όψουτο δ ,δρειχάλκινος. άνδριάς Λουδοβίκου τού ΙΕ  . 
Άλλ’ ές αυτου ή· Ιπανάστασις κατεσκευασε διώβολα καί 
έπι το.υ . βάθρου του'ήγειρεν άγαλμά-τι της έλευ&ερίας έκ 
γυ’ψού,^καί προ των ποδών της θεάς έμενε διαρκώς εκτεθει
μένη ή-νέα λαιμητόμος. ,

' ν Ποσον. άΐμα έχυ&η-καί άπερροφήθη υπό του. έδάφους 
τουτουί Κάί τά  γνωστότατα ονόματα άν τις μόνον απα
ρίθμηση, παλιν ό άριθμός τών θυμάτων τής όργής καί τής 
θηριωδίας του λαού, καταντά φοβερός. Λουδοβίκος ο' ΙΣΤ'. 
έκαρατομή&η^ ένταύθα τή  21. Ιανουάριου 1793, τη  17. Ί ο υ - . 
λί°υ η .Καρλόττα Κορδάΰ, τη 2. ’Οκτωβρίου ό Βρισσώ μετα , 
.των ήγετών τών Γιρονδίνων, τή 16. ’Οκτωβρίου ή Μαρία ;

αυτός .ό Ροβεσπιέρρος,. ό Έρριώ, ό Κουτών καί ό Σαίν Ζούστ' 
απήχ&ησαν είς το  αίμοσταγες ικρίωμα καί την έπομένην 
ημέραν τόν θάνατον αυτών έπεσφράγισεν ό αποκεφαλισμός 
τών πλείστων μελών τής έπαναστατικής κυβερνήσεως. Μέχρι 
τής 5. Μαίου 1795 άπό του θανάτου του βασιλέως υπέστη
σαν έπί τής πλατείας τής 'Ομονοίας τόν διά τής λαιμητό
μου θάνατον περί τάς ’3000 ατόμων! .

Ρίψωμεν τώρα έν^βλέμμα καί είς την ήμετέραν είκόνα.
Ο ζωγράφος είςάγει ήμας είς την συνέλευσιν καθ’ όν χρό

νον εΐχεν αρχίσει ήδη ή φανατική καταδίωξις δλων τών 
υπόπτων φίλων ̂  τής βασιλείας. 'Η  μεταξύ τών „Γιρονδί
νων“ καί τών „’Ορεινών“ (ούτως άκοκαλουμένων, καθότι τά  
μέλη των ^κατελάμβανον τάς όψηλότερον.κειμένας έδρας έν 
τ Τ(> τυνελευσει) έχθρα ήτο πλέον φανερά καί έξ αυτής. έξη- 
γεΐται η χαρα τών παρισταμένων. άντιπροςώπων του λαού 
έπί τώ νέω φονικω έργαλείφ, ο,δτινος την χρήσιν ό Γυιλλο- 
"Λνος διδάσκει τους περί αυτόν ήθροισμένους. Τα προς τα
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άνω έστραμμένα βλέαματα, τά  νεύματα^ καί αί κραυγαί τής 
έπιδοκιμασίας «πευ&υνονται βεβαίως προς τούς υψηλά κα- 
θημένους „’Ορεινούς“ καί τούς άλλους έπισκέπτας τού βου- 
λευτηρίου, μέλλοντα δώματα τών άκαν&ρώπων τούτων τε
ράτων.

Πολλοί εΤπον ότι καί αυτός ό έφευρετής έπεσε θύμα 
τού φονικού αυτού έφευρήματος. Τούτο δεν εΐνε αληθές. 
'Η  έλευθεροφροσόνη του, τ  χορηγήσασα αύτω θέσιν έν τή 
έ&νική συνελεόσει, τόν ήγαγε διαρκούσης τής Τρομοκρατίας 
είς την είρκτήν καί Ισως θά τόν έφερε καί έπί τής λαιμη
τόμου, άν ή 9. τού μηνός Θερμιδώρ δεν άπέδιδεν αυτφ τήν 
έλευ&ερίαν του. Τήν γαλήνην τής Ψυχής του όμως δεν 
τδυνατό τις  πλέον να τώ άποδώση. Ή  κατάρα, ητις αίω- 
νίως συνέδεσέ τό δνομά του προς τκν γνιλλοτίναν, τόν έβα- 
σάνιζε καί τόν έτιμώρει καδ·’ δλον του τόν βίον. Δυςτυχής 
καί καταβεβλημένος ακεβίωσεν ό Γυιλλοτΐνος τή  26. Μαίου 
1814. Ό . υίός του έξητήσατο καί Ιλαβε παρά Καρόλου 
τού Γ. τήν άδειαν ν’ άντικαταστήση το κατηραμένον ονομά 
του δι’ άλλου.

Καί έν τοΰτοις δ δυςτυχής οδτος απόβλητος εής__ κοι
νωνίας διπλούν είχε λόγον αθ-ωότητος. Πρώτον μεν ότι ό 
σκοπός αυτού ήτο κυρίως φιλαν&ρωπικός, καί δεύτερον ότι 
ούχί αυτός ήτον ό πρώτος έφευρών τοιούτον φονικόν μηχά

νημα. Ή  ^ρήσις μηχανών^ καί πελέκεων, δ ι ών άπεκόπτετο 
ή κεφαλή από τού κορμού τού άνθ·ρώπου, εΐνε αρχαιότατη 
καί η Ιφεύρεσις αυτών αποδίδεται εις τούς Πέρσας. · Μετά 
πολλοδ χρονου παρέλευσιν έπανευρίσκομεν έν Ιτα λ ία  τοιαύ- 
τας μηχανάς έν χρήσει, ένδ-α μάλιστα μόνον οί εύπατρίδαι 
εΐχον τό πλεονέκτημα νά δανατόνωνται δ ι αυτών.

• Κατά τόν 13. αίώνα αναφαίνεται έν Βοημία παραπλή- 
σιον έργαλεΐον, ομοίως δε καί έν Γερμανία. · ΐ ’αχέως διε- 
δόΟ·η ή χρήσις αυτού καί είς τάς λοιπάς χώρας τής Ευρώ
πης, ίδία δ ί  είς ’Αγγλίαν καί Γαλλίαν, δπου μάλιστα, καδ’ 
ά διηγούνται, δ δουξ τού Μόντμορενσύ υπέστη έν Τολώση 
τφ  1832 τόν διά τής .λαιμητόμου θάνατον.· Είς πολλά 
κράτη, ών οί νόμοι έπιβάλλουσι &ανατικάς ποινάς, ή λαιμη
τόμος έξακολουδ·εΐ νά έκτελή τό κα&·ήκόν της, άλλ’ ό πέ- 
λεκυς αυτής πατάσσει μόνον τούς κοινούς κακούργους. - Έ λ - 
πζζομεν δέ ότι δεν 5ά έπανέλ&ωσι πλέον ποτέ οί 'χρόνοι 
έκεΐνοι, καθ·’ ούς οί πολιτικοί αντίπαλοι άπήγοντο · κατά 
πλήδη έπί σφαγήν, άφ’ ου οί έλεύδεροι νόμοι τών πεπολι- 
τισμένων κρατών χαρέχουσιν ήμΐν τήν έγγυησιν, ότι είς τό 
μέλλον είρηνικώς &ά διεξάγωνται δλαι αί άνατροπαί καί οί 
αγώνες εις τε τά  πολιτικά καί κοινωνικά ζητήματα.

Η Κ Α Τ Α Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ι Σ  Τ Ο Υ  ΦΩΤΟΣ .

Οί παλαιότεροι άν&ρωποι, οί όποιοι δέν έγνώριζον 
άκόμη νά χρησιμοποιήσωσίν είς τάς πολλαπλάς αυτών χρείας 
τόν ηλεκτρισμόν, δεν ήξευρον έπίσης πολλάς μέν καί άλλας 
τού φωτός ιδιότητας, σύν ταύταις δε καί τίς εΐνε ή μονάς

σι.:··  ------- .....  καί άναγινώσκομεν περί
ηλεκτρικών λυχνιών,

_11ί

αυτού. Τήν σήμερον άκούομεν

Σχημ. ι.

ών τό φως έχει τό
σων καί τόσων λαμ
πάδων εντασιν, έπί
σης δε γινώσκομεν, 
άφ’ οόχρόνόυείςήχ&η 
πανταχοϋ ό ηλεκτρι
σμός, ότι μονάς τού 
φωτός ώρίσ&η νάήνε 
η λα  μπας, άν καί οί 
πλεΐστοι έξ ήμών 
παντελώς άγνοουμεν 

τήν έννουχν τής λέξεως ταΰτης κ«&4ς καί τόν τρόπον καθ·’ 
όν συντθως μετρεΐται το φώς.

Τήν δυςκολον ταύτην τέχνην, τήν φωτομετρικήν δη
λαδή, θά  προςπα&ήσωμεν διά βραχέων νά καταστήσωμεν 
καταληπτήν είς τούς φίλους ήμών άναγνώστας.

"Ολα τά  έν χρήσει 
μέτρα έξελέγησαν υπό 
τού. άν&ρώπου αύθαιρέ- 
τως· άυ&αίρετος έπίσης 
εΐνε καί ή έκλογή τής 
μονάδος τού φωτός. Οί 
πρώτοι σοφοί, οί τοιαυ- 
τας έρευνας έπιχειρήσαν- 
τες, φυσικως κατέφυγον 
έν πρώτοις προς έκείνην 
τήν φωτεινήν πηγήν, τ 
οποία έκειτο έγγύτατα 
αυτών καί ευχερέστατα 

ήδυνατο φώς νά παραγάγη, ήτοι προς» την άπλ?ν έκ κηρίου 
λαμπάδα, οΐαν. μέχρι τής σήμερον μεταχειρίζονται έν Γερ
μανία καί ’Αγγλία. - Καί όμως τό κηρίον αυτό καθ’ έαυτό 
υπόκειται είς μεταβολάς καί δέν δύναται νά χρησιμευσΥ] 
ως βάσις είς ακρφεΐς έπιστημονικάς έρευνας. Προς τούτο 
λοιπόν κατεσκευασαν Ιδιαιτέρας λαμπάδας, τάς όποιας ή^-εϊς 
δυνάμε&α ν’ άποκαλέσωμεν κανονικά κηρία, έχοντα 20 υπο-

Σχημ . 2.

χιλιομέτρων διάμετρον. "Ολος ό κόσμος ομως γνωρίζει έκ 
πείρας οτι τό φώς τών κηρίων εΐνε πάντοτε ασταθές καί 
ότι σπουδαίως έπηρεάζεται ανά πάσαν στιγμήν καί υπ’ αυτού 
έτι τού' μήκους τής θρυαλλίδος. Καί τό; κακόν τούτο ήθέ- 
λησαν λοιπόν ν’ άχο- 
φόγωσιν όρίσαντες καί 
τό υψος τής φλογόςτών 
λαμπάδων τούτων, δπερ 
καθ’ όλας τάς κατα
μετρήσεις τού φωτός 
δέον νά ήνε ακριβούς 
50 υποχιλιομέτρων.

’Αλλά καί ή μο- , 
νάς αδτη τού φωτός 
πάλιν όπόκειται είς άμ- 
φιταλαντεύσεις πολλας 
καί σπουδαίας, διότι ή 
φωτιστική αυτής δυνα- 
μις έξαρτάται προς τοό- 
τοις καί άπό τής χημι
κής ποιότητας τών έξ 
ών κατασκευάζεται τό 
κηρίον υλών. Διά τόν 
λογον τούτον οί Γάλ
λοι κατέφυγον είς άλ
λην πηγτιν ^ωτός καί 
έπρότειναν ως μονάδα 
αυτού τήν υπ5, αυτών 
έφευρεθεΐσαν καί λεγο- 
μένην λυχνίαν Cárcel, 
τής όποίας r  θρυαλλίς 
έχει εδρος 30 υποχιλιο- 
μέτων, ή δε φλοξ 4Ú υπό- 
χιλιομέτρων ύψος. Πά- 
σαι αδται αί ένέργειαι 
μάς διδάσκουσιν οτι καί 
είς τό κα&αρώς έπιστη- 
μονικόν τούτο ζήτημα ήρχισε να έπίκρατή ταραχή καί δια
φωνία, διότι οΐ τε Γάλλοι καί οί Γερμανοί καί οί Α γγλοι 
εχουσιν έκαστοι Ιδίαν μονάδα φωτός καί ταυτην προτείνουσιν. 
ως τήν άρίστην.

Φυσικως πολλοί τών φυσιοδιφών-προέτειναν άλλας μο-
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νάδας, αίτινε^ άπε£ρίφδ·ησ«ν, και άλλοι πάλιν έργάζονται 
α^ιακοπως πρός λυσιν τού σπουδαίοι» τούτου ζητήματος. 
Εύχόρ,ε&α και ή[χεΐφ νά έξεύρωσι μέσον τ ι πρόζ ασφαλή κα- 
ταμέτρησιν τού ^„ουρανίου φωτός,“ δμοιον προς τά  άλλα 
τέλεια μέτρα διά τά  χονδροειδέστερα πράγματα του κό
σμου, οΐον το (λέτρον, τό χιλιόγραμμον, την λίτραν. Τότε 
άναμφιβόλως &« έπιτευχ9·η και διε9·νής τις ένωσις Ιπϊ του 
αντικειμένου τούτου, προς τό παρόν δμως είμε&·α βιασμένοι 
ν’ άρκώμε9·α έκαστος εις τά  ου’χι λίαν ασφαλή έ&νικά 
μέτρα του φωτός. Ά ς άνάψωμεν ήδν^ την μονάδα του 
φωτός μας διά να μετρήσωμεν' ωρισμένην τινά φωτιστικήν 
πηγήν, π. χ. την έντασιν του φωτός τής πετρελαιοΰχου 
λυχνίας μας. Έ ν πρώτοις δμως λαμβάνομεν τό θάρρος νά 
υπεν&υμίσωμεν είς τον αναγνώστην μας ’φυσικόν τινα νόμον, 
τον όποιον βεβαίως εμαό-εν είς τό σχολείου, δτι δηλαδή ή 
Ιντασις του φωτισμού έπιφανείας τινός έλαττουται άναλό- 
γως πρός τό τετράγωνον τής άποστάσεως αυτής από τής 
φωτοβόλου πηγής. Έ ν τούτοις ,,έπιφάνεια,“ „τετράγωνον“, 
,,άπόστασις“ δλα αυτά καί τ ά  λοιπά άλλα μας φαίνονται 
ολίγον σχολαστικά καί δ ι’ αυτό τό αξίωμά μας μετατρέ- 
πομεν είς έν άπλουν παράδειγμα.

Άνάπτομεν έν σΰνη&ες σπερματοκήρεον καί παραδεχό
μενα δτι υπό την λάμψιν αυτοί» ήμποροΰμεν ν’ άναγνώσω- 
μεν τά  ένταυ&·α γραφόμενα είς άπόστασιν ενός αέτρου από 
του φωτός. Μετα του άνά χεΕρας τούτου φυλλαδίου τής 
,,Κλειους“ απομακρυνόμενα Ιν είςέτι μέτρον, ούτως ώςτε ή 
απο τής ανοικτής σελίδος απόστασις του φωτός νά ήνε δυο 
μέτρων. Τώρα δεν διακρίνομεν πλέον τα  μικρά στοιχεία 
των „’Επιστολών Ιξ Εσπερίας·“ 0 ά  τό κατορ8·ώσωμεν 
άρά γε  άν άνάψωμεν Ιν ακόμη κηρίον; Έ γώ  λέγω όχι- 
διότι πρέπει ν’ άνάψωμεν τέσσαρα κηρία άν νέλωμεν είς 
δύο μέτρων άπόστασιν νά Ιχωμεν ίσον φως πρός τό του 
ενός κηρίου είς ένός μόνον μέτρου άπόστασιν. Αν δ ’ άπο- 
μακρυνί+ώμεν τρία καί τέσσαρα μέτρα, θ·ά έχωμεν πρός 
τόν σκοπόν ήμών ανάγκην έννέα καί δεκαέξ κηρίων.

‘Η  γνώσις λοιπόν του φυσικοί» τούτου νόμου μάς άρκεΐ 
πλέον διά  να μετρήσωμεν τνν έντασιν του φωτός της 
λυγνίας μας, καί 8·ά την μετρήσωμεν τώρα διά του άπλου- 
στατου φωτομέτρου, του υπό του γνωστού φυσικοί» Rumford 
Ιπινοηδ-έντος.

Προςκολλώμεν είς τόν τοίχον τεμάχιον λευκοί» χάρτου 
(πρβλ. a. b. έν σχ. 1) καί πρό αυτού τοπο&·ετουμεν τό αδια
φανές ραβδίον c, έχον πάχος δσον καί μολυβδοκόνδυλον. 
Είς ΐσην άπόστασιν άπό τής μικρας ράβδου θ·έτομεν ήδη 
την λυχνίαν καί τό κηρίον, τούτο μέν Ιν δεξιά, εκείνην δ’ Ιν 
αριστερά. Άμφότεραι αί φωτοβόλοι πηγαί σχηματίζουσιν

Π Ι Ν Α Κ

Ή  'Ελληνόπουλα, ής έτερόρρυ&μον όμοίωμα κατ’ εί
κόνα Ρώσσου ζωγράφου μετεδώκαμεν πέρυσιν, εινε Ιξ  ελλη
νικό^ φωτογραφήματος εξημμένη, καί δέν διαφέρει του ξέ
νου αριστοτεχνήματος ούτε κατά την σεμνότητα ούτε κατά 
τήν χά^ιν. Η^έ&νική των μητέρων μας στολή, πρός ήν 
τόσην αγάπην έγει μόνη ή χαριτόβρύτος ήμών βασίλισσα, 
έπρεπε νά τυγχανη σκοπίμου τινός προτιμήσεως άπό μέρους 
των σημαντικωτέρων μάλιστα ελληνικών οικογενειών, αφού 
τα  αλλα εδ·νη καί προ πάντων οί Γερμανοί τοός άνοστους 
του παρελδ'οντος Ιματισμούς των συχνότατα χρησιμοποιού
σαν, αριστοκρατική ώς Ιπί τό πλεϊστον πρωτοβουλία, πρός 
αναρρίπισή τίς οΐδε ποίων χαρά τω λαώ αίσδημάτών.

— Ουτε αί ύπερβολαί αηδούς πολυτελείας, ούτε τό 
άπέριττον τής πεζής πτωχείας άφήρεσαν άπό του δακτυλίου 
την άμείωτον πάντοτε χάριν, δ ι ής περιέβαλεν άνέκα&εν ή 
άνδ·ρωπότης τό ίερόν τούτο κόσμημα. ‘Ο δακτύλιος παρά 
παντί λαώ έχει τ ι τό Ιξόχως πάντοτε Ιδανικόν, ούδείς δ’ 
Ιξ ήμών δέν έτυχε νά μή αναπόληση την στιγμήν έκείνην, 
ήτις στέφει τήν νεαράν ήμών κεφαλήν διά  του ;άν8·ρωπινω-

Ιπί του λευκοί χάρτου άνά μίαν σκιάν, άλλ’ ή σκιά β , τ 
ύπό του κηρίου σχηματιζομένη, εινε άμυδροτέρα τ τ ς  υπό 
του φωτός τής λυγνίας παραγομένης ό. Ή δη  άπομακρύ- 
νομεν βα8·μηδόν τνιν λυχνίαν, μέχρις οδ άμφότεραι αί σκιαί 
φανώσιν Ιξ ίσου βα&εΐαι. Τούτου δε γενομένου μετροϋμεν 
τήν μεταξύ κηρίου καί μικρας ράβδου άπόστασιν καί ευρί- 
σκομεν Αυτήν ακριβώς^ ισην πρός Ιν μέτρον, μετροϋμεν δε 
καί τήν τής λυχνίας άπό του αυτου σημείου απόστασιν καί 
εύρίσκομεν αυτήν (έστω πρός άπλοποίησιν του παραδείγμα
τος μας) ακριβώς δυο μέτρων. Δέν έχομεν πλέον άλλο τι 
νά κάμωμεν παρά νά Ινο·υμη8·ώμεν τό παράδειγμα τών 
τεσσάρων, Ιννέα καί δεκαέξ κηρίων, καί νά συμπεράνωμεν 
όρ&ότατα^ ότι ή λυχνία, ή είς διπλάσιάν άπόστασιν τήν 
αυ’τήν πρός τό κηρίον φωτοβόλον δόναμιν έχουσα, ούχί δίς, 
αλλά τετράκις πλεϊον τού Ικείνου φώς έκπέμπει.

Άλλ’ οί μηχανικοί καί οί περί τάς Ιπιστήμας ασχολού
μενοι μεταχειρίζονται άλλα φωτόμετρα, εξ ών, ώς τό χρη- 
σιμώτατον καί συνηδ·έστατον, παραδ-έτομεν μόνον τό του 
Βοϋνσεν (Είκ. 2). Τούτο άποτελεϊται έκ φύλλου χάρτου 
Α Β, Ιν τω μέσω τού όποίου εύρίσκετάι δ ι’ Ιλαίου αλειμ
μένος καί Ιπομένως διαφανής κύκλος ιη. Άμφοτέρωδ-εν του 
χάρτου ίστανται έν ϊσαις γωνίαις δύο κάτοπτρα Μ Ν καί 
Μ 'Ν', ούτως ώςτε είς άμφότερα τά  κάτοπτρα νά βλέπωμεν 
τνν είκόνα τής κυκλοτερούς κηλϊδος. Άν τδη Ιν δεξιά 
μέν^τοϋ άπλοϋ τούτου μηχανήματος 8-έσωμεν τνν λυχνίαν', 
έν αριστερά δέ τήν Ικ κηρού λαμπάδα, άμφοτέρας είς Ϊσην 
άπόστασιν, δ-ά ίδωμεν φωτεινοτέραν μέν τήν εικόνα Μ’Ν’, 
σκοτεινοτέραν δέ τήν Μ Ν, 8·ά καταντήσωσι δέ δμοιαι μό
νον άφ’ οό φέρωμεν τήν λυχνίαν είς διπλών άπό τού κα
τόπτρου άπόστασιν.

Διά νά μή δαπανάται δέ πολύς χρόνος περί τήν κατα- 
μέτρησιν τών άποστάσεων, τό φωτόμετρον του Βούνσεν εϊνε 
συνήδ·ως οϋτω κατεσκευασμένον, ώςτε Ιν εϊδει μικρού άμαξίου 
νά κινήται Ιπί μιας κλίμακος (πρβλ. Είκόν. 3). - Κατά τόν 
τρόπον τούτον, δέν έχομεν άλλο νάκάμνωμεν,  παρά νά 
ώθκυμεν αυτό τήδε κακεΐσε Ιπί τών τροχιών τής κλίμακος, 
έως οδ άμφότεραι αί είκόνες τής κυκλοτερούς κηλϊδος 
φανώσιν | |  ίσου σκιεραί, καί έπειτα Ιπιδτωροϋντες τό μΙ- 
γεδ·ος τής άποστάσεως ύπολογίζομεν κατά τόν - άνωτέρ.ω 
ΙκτεδΊντα τρόπον τήν έντασιν του φωτός τών φωτοβόλων 
Ιστίων.

Οσον άπλαϊ καί άν φαίνωνται όμως αί άρχαί τής φω
τομετρίας, πάλιν ή πρακτική αυτών Ιφαρμογή ένέχει πλεί- 
στας δυςκολίας, τάς οποίας εναπόκειται νά ύπερβώσι καί 
νά κατανικήσωσιν Ιπίμελεϊς καί ττς  δάφνης τής Ιπιστήμης 
ορεγόμενοι φυσιοδίφαι.

Ο Θ Η Κ Η.

τέρου στέμματος καί χρυσόνει τόν δάκτυλον διά τού άδ-ωο- 
τέρου χρυσίου. Άλλ’ είς τόν βίον τών γυναικών ολόκληρον 
κόσμον ονείρων περικλείει 6 μικρός Ικεϊνος του δακτυλίου 
κύκλος. Καί τόν ιδανικόν τούτον κόσμον ούδείς ίσως ¿ζω
γράφισε περιπα&Ίστερον τού ωραίου τών Γερμανών ποιητου 
Cbamisso. Άν.ευ νεοελληνικών άκκισμών καί Ιξεζητημένης 
άφελείας Ιξεστόμισεν ό ποιητής τά  αχλούστερα πράγματα, 
τα  όποια άφήκε καί τοιαύτα. Σπανίως ή λυρική 8·έρμη έφε- 
ρεν είς τό στόμα στιχουργου γλυκύτερα καί φρονιμώτερα 
παραληρήματα. Καί ταύτα Ιν χώρο;, όπου δέν εινε οί δε
σμοί τής οίκογενείας τόσον, όσον οί τών ήμετερων σφιγκτοί, 
ό δέ παρδ-ενικός βίος οχι όσον ό ίδικός 'μας ιδανικός. Τί 
γίνονται είς τό γεγονός τούτο οί περί γενέσεως καί φ8·ο- 
ρας τών ποιητών νόμοι τών κριτικών μας; — Τους στίχους 
τού Chamisso ¿μελοποίησε δ·αυμασίως ό Schumann, ο δέ 
Τοΰμαν, ό διάσημος ζωγράφος, έγραψε λαμπράν διά τήν 
ύπόδ'εσιν ζωγραφίαν, καί μετά  τοιαύτα φοβερά Ιν τή τέχνη 
προηγούμενα έτόλμησεν ο Κάρολος Μάρ νά γράψη τήν ση
μερινήν τής Κλειονς είκόνα. Τό Ιργον Ικρί&η Ινδ-ουσιωδώς
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ύπό πάντων, διότι ποϊον χείλος δέν έψαλεν Ιδώ τούς στί
βους τοϊΐ ποιητου, με τόν ήχον του μουσικού, καί πόϊοι 
οφδ·αλμοί δέν ένετρύφησαν είς τήν πρώτην του όλου ζωγρα
φικήν παράστασιν, ωςτε νά μή δικαιούνται νά εκφέρωσιν 
ακεραίαν κρίσιν διά τό έπιγενέστερον άριστούργημα; Η εί- 
κών παρίστησι τήν πρώτην τού γάμου ημέραν καί τήν νύμ
φην όνειροπολοϋσαν Ιπί τή  8·έα τού δακτυλίου. Τόιαύτας 
εικόνας έρμηνευουσι μόνον στίχοι, ή εύγλωττοι άναμνήσεις, 
ή εύελπις προςήλωσις.

— Δέν εινε νέα ή  ύπόδ·εσις τής είκόνος τού Μαυρικίου 
ΕδδδβοΕβ, άλλα δεσμεύει τήν ήμετέραν προςοχήν ή Ικτε- 
λεστική τόλμη τού ευφαντάστου ζωγράφου, ποιητική άδεία 
κατορδ-ωσαντος νά καταστηση άπτήν σχεδόν τήν έννοιαν 
τής ευαγγελικής παραβολής. Πάντες πολλάκις ήκούσαμεν 
κατ’ έτος άπό πού άμβωνος ότι ,,άνδφωποι δύο άνέβησαν 
είς τό ίερόν προςεύξασδ·αι· ό εις Φαρισαίος καί ό ετερος τε
λώνης· ό Φαρισαίος σταδ-είς πρός εαυτόν ταύτα προςηύχετο- 
ό Θεός ευχαριστώ σοι, ότι ούκ είμί ώςπερ οί λοιποί τών 
ανθρώπων, αρπαγές, άδικοι, μοιχοί, τ  καί ώς οδτος 6 τε
λώνης. νηστεύω δίς τού σαββάτου, άποδεκατώ πάντα όσα 
κτώμαι. Καί ό τελώνης μακρό&εν έστώς ούκ ήδ·ελεν ουδέ

τούς ο’φδ·αλμούς είς τόν ουρανόν Ιπάραι- άλλ’ έτυπτεν είς 
τό στή&ος αυτού, λέγων· 6 Θεός ίλάσδ·ητί μοι τω άμαρ- 
τωλώ.“ Έ ν  τοϊς δείοις τούτοις ρήμασι δίδεται τό κείμενον 
τής προςευχής ένός αύ&άδους όσον καί πλουσίου Φαρισαίου 
καί ένός μετρίου τό φρόνημα όσον καί &εοπτώχου τελώνου, 
χαρακτηρίζεται ή σημερινή άντίθ·εσις τών τυχαρπάστων καί 
δφήσκων όμογενών πρός τούς πτωχούς καί ευσεβείς πολίτας. 
Άλλ’ 6 Ευαγγελιστής δέν εΐχεν ανάγκην νά οδηγήση τήν 
φαντασίαν μέχρις οδ χωρισ&ή ό χαρακτή^ τ τ ς  άντι&έσεως 
διακριτικώτερον. Τούτο ήν έργον τού ημετέρου καλλιτέ
χνου, όςτις παρέστησε τούς ήδτκούς τούτους αντίποδας όρ- 
8·ίους καί τελειώσαντας ήδη τήν προςευχήν, μεδ’ η°ν ό υπερ
φίαλος πλούσιος προςέρχεται νά δωση Ιλεημοσύνην. Διακω- 
μωδών διά τού πτωχαλαζόνος ήδους του ό Φαρισαίος τό 
δ·εάρεστον τούτο έργον γελοιογραφεΐται ύπό τής τέχνης, 
ήτις έν εύδ·έτω στιγμή καί δράσει εδρε κατάφωρον τήν 
υπερβολήν τής φαρισαϊκής προπετεία,ς. ΙΙοίων δέ ίδεών οπα
δός εινε ό Φαρισάίος, τούτο δεικνύει ή μορφή του· ό άν
θρωπος πέη:οι9·εν εφ ίαντον ¡>τι δίκαιός εστιν, καί περι- 
φρονεϊ τονς λοιπούς, λέγει. ό Λουκάς ώς ιστορικός καί αν
τιγράφει ό βδδδβοΕβ ώς ζωγράφος.

Π Ι Σ Τ Ο Λ Α !  Ε Ξ  Ε Σ Π Ε Ρ Ι Α Σ .

Αί οπιβ^εν « -  
ίΗιμέναι «ιιρμικαΐ 

’ «ί/.όνίς (το όποΤον 
σημαίνει, δτι δεν 
εχειε ν’ ακούσηε 
και σήμερον πολι
τικά) εχουσι τούτο 
το προτε'ρημα, δτι 
προαγγελλουσι τήν 
ελαφρότητα τώ ν  
εαρινών ενδυμα
σιών καί έξοφλού- 
σιν Ινεκα τών εκ- 
προ&έσμων άνακοι- 
νώσεών μου πασαν 
πρδ{ τόν παρελ
θόντα χ ε ιμ ώ ν α  
νεωτεριστικήν δο
σοληψίαν Σου.

Καί ώ{ Ικ  τουτου έρχομαι νά Σοι εκ&εσω τά κατά τήν Ιφεΰρεσιν 
τηρ πλεκτομηχανήί, εχουσαν ιοί έξη«: Διηγούνται δτι ό Ούίλλιαμ Ιιβε 
ήτον εΤς τών μάλλον ζωηρών φοιτητών τού Ιν ’Οξφόρδη Πανεπιστημίου, 
μή δυνάμενος ποτέ ν’ αναρδή εις τό δψος τών επών τ ή ί Ίλιάδο?, μηδε 
νά εμβαύυ'νη είς τοόί λόγου« τού κα&ηγητού του τόσον, δσον είς τού« γλαυ
κού« δφδαλμού« τή« εΰειδού« δ-υγατρό« τού „ξενοδόχου τού Λέοντο«“. 
Οϋτοι« αί σπουδαί του δεν προέβαινον μεί>’ οση< επρεπε ταχΰτητο« καί 
τάξεω«, καί διά τούτο άπεφάσισεν ήμέραν τινά νά δώση τέλο« εί« τήν εκ- 
ύεσμον ταύτην κατάστασιν καί νά νυμφευδη. Έρριψεν δλα του τά βιβλία 
κατά μέρος, εδραμεν πρό« τήν ερωμένην καί μετ’ αυτή« εί« τόν ίερέα.

"Οτε οί αυστηροί καδηγηταί εμα&ον τό γεγονός, άνηνέχδησαν εί« 
τήν πρυτανείαν του Πανεπιστημίου καί εν τη συγκλττω άπεφάσισαν παρα- 
δειγματικώ« νά. τιμωρήσωσι τόν τόσον άναιδώ« διά τού γάμου του παρα- 
βιάσαντα τού« νόμου« τη« Σχολί« φοιτητήν τούτον. Τόν άπέπεμψαν καί 
καί τόν άπεδίωξαν κατησχυμμένον καί έστιγματισμένον μετά τή« άτυχούς 
Πεππής του · τέσσαρες βελόναι πλεξίματος άπετέλουν τό μόνον με'σον πρό« 
εδρεσιν τού επιουσίου των άρτου, Άλλ’ ή  Π εππή προύυμως ήρχισε νά 
πλέκη, οί δφ&αλμοί τη« ήκτινοβόλουν εκ τής ζέσεω«, οι δάκτυλοί τη« τα- 
χΰτερον εκινούντο, έν ω ό ερωτύλος συ'ζυγός της άπέναντι καδήμενοί τήν 
παρετήρει. καί έμελαγχόλα, διότι αυτός ήδυνάτει νά Ιργασ&ή. ’Ε π ί πολλά« 
ημέρας εκάθητο οδτως άργό« καί βεβυ&ισμένο« εϊ« σκέψεις μελαγχολικά«. 
Τ ά  έν τη τέχνη φυσικά του προτερήματα δμω ς. μέχρι τουδε ύποκεκρυμ- 
μένα καί καταπεπνιγμένα έν αυτώ , άφυπνίσ&ηοαν Ικ  της απελπιστικής 
δέσεως, εί« ήν ε?χε συμπαρασύρει καί τό φίλτατόν του πλάσμα έχί γή«.

,,'Η  πενία τέχνας »ιατεργάζεται“  λεγει ή  παροιμία, αδτη δέ επρόκειτο 
νά επαληδεύση άπαξ ετι καί εί« τόν ήμέτερον Ούίλλιαμ.

—  Ε§ρον, ευρον! άνεφώνησεν αίφνης ήμέραν τινά. Π ώς; ήρώτησεν 
ή Π εππή μή έννοήσασα τήν ελληνικήν ταύτην λέξιν.

— Π εππή, ίπέλαβεν ουτος “περιχαρής, εϊρον εκείνο τό δποϊον δά 
μά!ς σώση άπό αυτήν τήν κατάστασιν. Έσπευσε καί ήγόρασε διάφορα 
έργαλεϊα καί μετά πολλά« δόκιμά« καί άποπείρα« κατεσκευ'ασε . . . τήν 
πρώτην πλεκτομηχανήν. Ή ρχισε νά πλέκη, έν ω ή σύζυγό« του ίκδαμ- 
βος τόν παρετήρει, μετ’ εκτάκτου ταχύτητες. Δεν παρήλδε πολύς καιρός 
καί ή μηχανή αδτη έπέφερεν άληδτ άνατροπήν καδ’ δλον τούτον τόν βιο
μηχανικόν κλα'δον. Καί ήτον μέν ή μηχανή άκόμη πρωτογενή« καί μέ 
πολλά« ελλείψει«, άλλα μετά βαδμιαίας βελτιώσεις ϊφδασεν είς τήν σημε
ρινήν τη« τελειότητα. Έ ν  βραχεί χρονικώ διαστήματι ή Πεππή έγινε 
πλούσια καί μεγάλη κυρία, ό Ούίλλιαμ άνεγνωρίσδη καί έδ·αυμάσδη παρ’ 
δλου τού κόσμου ώς μέγα« εφευρέτη«, έν φ  οί στενοκέφαλοι καί σκληρό- 
κάρδιοι Καδηγηταί της ’Οξφόρδης έμειναν όλω« βέβαια άγνωστοι καί 
άφανείς εις τόν κόσμον.

Έ ν  Παρισίοις έσχηματίσδη σύλλογο« άποτελούμενο« άποκλειστικώς 
ύπό νε'ων καί έχων σκοπόν ή  αναρρίπιση τήν όλονέν άποσβενυομένην ίρε- 
ξιν της νεότητο« πρός τό χορευ'ειν. Ε κείνος έκ τών μελών, δ«τις μετά.τό 
πέρα« τών Άποκρέφ άποδείξη ότι έπεσκέφδη τούς πλείστους χορούς, λαμ
βάνει δίπλωμα καλλιτεχνικώτατα έξειργασμένον. Έ καστη Ικατονεάς χο- 
ρευδ-έντων τετραχόρων άμείβεται διά βραβείων άξια« ένός εικοσαφράγκου. 
Ό  κάτοχος τών πλείστων ορχηστικών παρασήμων, τά  όποια πρέπει όπι- 
σδεν νά φέρωσι τήν ιδιόχειρον ύπογραφήν της δούσης αυτά κυρία«, λαμ
βάνει πρό« έυδάρρυνσιν αυτού μίαν φιάλην καμπανίτου. ’Ιδιαίτεροι επό- 
πται Ιπιβλέπουσι τού« χορεύοντας β ά λς , π ό λ χ α ν  κτλ. καί τού« μετά ζή
λου καί έπιμελεία« όρχουμένους παρακινούσε νά έξακολουδώσι μετά της 
αυτής προδυμίας νά πράττωσι τό αύτό, έπιδαψιλεύοντε« αυτοί« άναλόγου« 
επαίνου«. Ό  σύλλογο« εχει καί δωρητάς καί εύεργέτας, μεταξύ δέ τών 
τελευταίων τούτων κυρίαι υπέγραψαν άχρι τούδε τά μεγαλείτερα χρημα
τικά ποσά.

Ό  διάσημο« έν Παρισίοι« ζωγράφος B audry  άπέδανε πρό ¿λίγου 
χρόνου. Ό  καλλιτέχνη« οδτο« ήτο προηγουμε'νω« πτωχός μουσικό«, περι
φερόμενο« εί« τά< κώμα« τή« Γαλλία« καί διά. τής τέχνης του μόλις κερ- 
δαίνων τόν έπιούσιον άρτον του, καί δμως δι’ άπαύστου έργασία«.καί άκα- 
μάτου έπιμελεία« κατώρδωσε νά καταστή εΤς τών περιφανέστερων καλλι
τεχνών τής Γαλλίας. Τ ά  κυριώτερα έργα του εΤνε αί λαμπραί τοιχογρα- 
φίαι έν τώ  έστιατορίω τής μεγάλη« Ό π ε ρ α ς  τών Παρισίων καί ή διακό- 
σμησι« τού μεγάρου της κομήσση« Π άίβα, δπερ σήμερον εινε ιδιοκτησία 
τού κόμητος Γουΐδου Χένκελ φόν Δόννερσμάρκ.·

’Ιδού καί τινε« πάλιν παρατηρήσεις περί τών όφί) αλμών τών γυναι
κών, οί όποιοι καί πέρυσιν έγιναν άντικείμενον τή« Περιεργεία; τή« Μα- 
ταιότητος καί καδ’ ήμέραν έπασχολοΰσι τούς ποιητά« καί τούς έρωτολή- 
πτους. Ό  Όκτάβιο« Σουλλώ λέγει οτι αί γυναίκες εχουσι συνηδέστερον 
παρά τούς άνδρας μελαγχροινούς όφδαλμούς, καίτοι ή χροιά του προ«ώπου 
των γενικώ« εΤνε λευκοτέρα. Έ ξ  εκατόν γυναικών α ί 80 εχουσι τούς
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όφθαλμούς τού πατρός ή  της μητρός των, ή τοΰ πάππου ή .τή ς  μάμμης 
των. "Αν οί όφθαλμοί των γονέων ήνε διαφόρου χρώματος, αί θυγατέρες

*5.<*\ν:Λ . "-ο ·. ''·

πολύ συνηθέβτερον έχουσι μέλανας παρά γλαυκού? όφθαλμούς, έκ τούτου δε 
.προέρχεται τό ότι δσημεραι ό αριθμός καί τό πλήθος των βοόιπ ιάω ν  αυ
ξάνεται καί πληθύνεται. Τό Ιδιον συμβαίνει καί εις τάς τρίχα?. Πέρυσι

τό είπομεν κάπως έπιστημονικώτερον, καί σήμερον έν συντόμω τό έπανα- 
λαμβάνομεν, ότι α ί μέν εχουσαι μαόρην κόμην διαρκώς πληθύνονται, αί

δε ξανθήν εξακολουθούσε ν’ άφανίζωνται άπό προςώπου της γης. Ώ ςτε 
πανταχόθεν μαύρα εΐνε τα πράγματα!

ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟΥ.

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Α .

Προςβορραν τήςΚίνας έν τή ιαπωνική θαλάσση 
κεϊται ή ανεξάρτητος νήσος Κορέα, τής'όποίας οι 
κάτοικοι, τις οιδε π ρ ίς  κάρπωσιν όποιων συνταγ
ματικών ελευθεριών, εδοκίμασαν πρό τίνος ΰπό 
την αρχηγίαν θερμοκεφάλου νεολαίας χειμερινήν 
μεταπολίτευσιν, Πρδ του έθνοσωτηρίου τούτου 
γεχονότος παρηγγέλθη εις Εύρώπην ό παρατεθει
μένος τύπος νέου γραμματοσήμου, δπερ μόλις 
επρόφθασεν έπί μικρόν νά κυκλοφορήσει καί εγεινε 
^εθ? όλων των ¿μοίων του, καί τών τύπων, καί τού 
εγχωρίου ταχυδρομικού, κτιρίου παρανάλωμα τού 

.πυρός, προελθόντος, κατά τάς εκεΐθ-εν άσφαλέΓς ειδήσεις,, έκ τής έξάψεως 
τών πνευμάτων. 'ίπάρχουσι φθονεραί ύπδνοιαι ότι καθήκοντα πυροσβέστου 
θ’ άναλάβη αύτόκλητος η' φιλάνθρωπος ’Αγγλία.

Νομίζει δε τις, ίτ ι ό αντίκτυπος τών ανατολικών 
έν Εύροίπΐ) άτοπημστων μεταδίδεται καί φέρει εις μέ
σον όιιοια καί έν ταΐς άλλαις ήπείροις πραξικοπήματα.

• Ε ίς  το Περού δηλ. τής ’Αμερικής αΐφνης'μίαν άπό τάς 
τελευταίας πρωίας έξυπνός τις καί όπογενειοφόρος άν
θρωπος συνέλαβε τούς άντιπροςώπους της διοικητικής , 
άρχής καί έκήρυξεν εαυτόν προϊστάμενον τού τόπου. 
Συγχρόνως Ιξέβαλεν έκ των φυλακών όμοτίμους όπα- 
δούς του καί εκ τίνος νρωμολιθογραφείου νεα γραμμα
τόσημα κατά τδ άνωτερω όμοίωμα. — Προςεχώς θά 
παξαθεσωμεν καί τά γραμματόσημα τής .’Ανατολικής 

Ρωμυλίας τά .νέα , τά εκδοθέντα δηλ. έν Φιλιππουπο’λει αύτην την νύκτα 
της εξώσεως τού Γαβριήλ πασσα. Απίστευτα όσον καί άληθινά πράγματα!

Καί επειδή ό λόγος περ ί’Ανατολής παρέχομεν έπί 
τή ευκαιρία και δείγμα τής ρωμουνικής καινοτομίας , 
τβν γραμματοσήμων. Έξεδόθησαν ταύτα εις μαύρα 
ενός καί ημίσεως λεπτού (B anul, κοκκινωπά 3 λεπτ., 
ερυθρόφαια 15 λεπτ., καί κιτρινωπά πεντηκοντάλεπτα.
Κ αί ή νέα αδτη εκδοσις υπερτερεί των προηγουμένων 
κατά τήν σταθερότητα τών χρωμάτων, ή  δέ επιτυχία 
αυτη τών προςεκτικών Ρωμοόνων εδωκε δικαίαν πά
λιν αφορμήν εις τούς Γερμανούς νά μδς κακίζωσιν, ώς 
έχοντας τό ώραιότερον γραμματόσημον καί διά προς- 
τυχων καί πτητών χρωμάτων άσχημίζοντας αύτό. Κ αί όμως τό οίκτρόν 
αύτό ζήτημα η  μδίλλον σφάλμα διορθούται διά τής φιλότιμου θυσίας δε
κάδων τινών δραχμών.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ. — κ. Δ. Κ. είς Θήραν. Έ ξ  άνάγκης άνα- 
βάλλεται ή δημοσίευσις. — κ . 3 . Δ. Ζ . εις ’Αθήνας. Δεν θά  εΐχετε λάβει 
τό 25. φυλλάδιον, — κ. Φ. Π . εις Αθήνας. 'Η  αγγελία τού „Γεωργίου Πίσσα“ 
θά. προκαλέση κατάσχεσιν. — κ. I. Β. είς ’Αθήνας. Έ χ ετε  επιστολήν μας. 

. — *·;Λ- Κ . Ε . εις Σμύρνην. Βραδύτερον Ισως. — κ. Β . Κ . είς Χοδέίδαν. 
’Ελήφθήσαν έκ Βιέννης. Ενχαριστούμεν. — ,*■ A. Λ Τσ. εις Κωνστάν- 
τζαν. . Σάς εόχαριστούμεν διά τάς ευχενέΤς ενθαρρύνσεις. — κ. κ. I. Π. 
εις Κέρκυραν, Α. Κ . εις Βακαίον, Δρ. Ν . Ν . είς Κραϊόβαν. Έλήφθησαν, 
εύχαριστούμεν. —  κ. Ν. Ν . εις Λάρνακα. Έσηοειώθησαν. Ακολουθεί έπι- 
στολή. — κ. Φ. S . είς Σιάτισταν. Δέν άπηντησατε. — κ. Ί. ·Δ. είς Θεσ- 
σ]ίκην. Μ Ι τό προςεχές ταχυδρομείον.

"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Al άσθένειαι τών τέκνων μας, μετά εικόνων.—  Περί 'ϊπνωτισμού, υπό Αλεξ. Ρ . Ραγκαβή (συνέχεια καί τέλος), 
—  Κατά τον εικοστόν αιώνα (συνέχεια καί τέλος)^ ΰπό Μιχαήλ Μητσάκη. — Νέος τών Ραπτομηχανών κινητήρ, μετά είκόνος. —  Ή  δυςτυχισμένη 
(συνέχεια), κατά τόν Ίβάν Τουργένιεφ. — 'Ιστορία ̂ της Γυιλλοτίνας, μετά είκόνος. — 'Η  καταμετρησις τού φωτός, μετά τριών εικόνων. — Πινακο
θήκη, ήτοι ερμηνεία τών εικόνων. — Έπιστολαί έξ 'Εσπερίας. ’—  Οί τελευταίοι χειμερινοί συρμοί, μετά δυο εικόνων. — 'Η  έφεύρεσις της πλεκτο- 
μηχανής. — Σύλλογος καί άμοιβή χορευτών έν Παρισίοις. — Ό  B ao d ry  άπεθανε. — Ξανθαί καί μελαγχροιναί. — Γραμματόσημα. — Καινοτομίαι 
τρέΓ?, μετά· τριών εικόνων. .— Μικρά Αλληλογραφία.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 'Η  Ελληνόπουλα (σελ. 33). — 'Ο  Δακτύλιος, εικών Καρόλου M a rr (σελ. 87). — 'Ο  Φαρισαίος καί ό Τελώνης, είκών τού 
Μαυρίκιου ΚδΜ>βο1ίθ.(σελ. 41).

Ε κ δό τη ς Π .  Α. Ζ ΪΓ Ο ΪΡ Η Σ .
B i r  à  H e r m a n n ,  U  — Χ ά ςτη ΐ h  t f t ç  N e n e  P a p W r m a n n f a c tn r  tv StpeMifiavpytt. —  MùAvr] P r e y  & S e n in g ,  tv J t ttp i f ,


